
JORNAL DE NOTÍCIAS

30/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

Remodelação num Governo cada vez mais marcado por
“turbulência”
António Costa aproveita demissão de dois secretários de Estado para fazer alterações na
Economia e nas Finanças. Oposição fala em “caos” no Governo
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DN

30/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • EM FOCO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO PEDRO HENRIQUES

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 4100

Medina forçado a mexer na equipa. Costa Silva limpa herança de
Siza
Ministro da Economia vence braço-de-ferro dentro do ministério ao eliminar secretários
de Estado com quem tinha entrado em rota de colisão

4/31



5/31



6/31



PÚBLICO

30/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Câmaras chamam arte às luzes e feiras de Natal para evitar
concursos
Especialistas duvidam da legalidade de várias destas contratações. Autarquias alegam
tratar-se de eventos únicos. Tribunal de Contas desconhece fenómeno
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CORREIO DA MANHÃ

30/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANDRESA PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

Ministro quer portas abertas à expansão
Governante disse que “o passado mostra que erramos em todas as projeções de
procura”
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DN

30/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUTE SIMÃO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Primeira fase do aeroporto de Santarém orçada em mil milhões
Projeto prevê construção de forma faseada em cinco etapas
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JORNAL I

30/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

TAP e Aeroporto de Lisboa são “duas faces da mesma moeda”
Ministro diz que dossiês “não são separáveis”, mas em relação ao novo aeroporto
promete uma decisão “amplamente participada”
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PÚBLICO

30/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

ANA quis acabar com “mitos” em dia de discussão do novo
aeroporto
Um dos “mitos” referidos pelo presidente da empresa, T hierry Ligonnière, foi o de que “o
custo não interessa, a ANA pagará o novo aeroporto”
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JORNAL DE NEGÓCIOS

30/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3620

REACH: 3700

Governo alerta para expansão do futuro aeroporto
“O passado mostra que errámos em todas as projeções para a procura” no aeroporto de
Lisboa, diz o ministro das Infraestruturas
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JORNAL I

30/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • CIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO SENA

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

Plataforma para acabar com o aeroporto
O aumento do tráfego aéreo em Lisboa deteriorou a qualidade de vida de quem vive
paredes-meias com o aeroporto
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JORNAL DE NOTÍCIAS

30/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 35000

Rui Moreira quer alternativas a TAP no Sá Carneiro
Novo aeroporto em Alcochete ou Santarém “não faz sentido”, defende autarca do Porto
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DINHEIRO VIVO

29/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Magellan 500. Aeroporto de Santarém quer receber até 100
milhões de passageiros por ano
Projeto prevê construção de forma faseada em cinco etapas que permitirá alargar a
capacidade da infraestrutura até aos 100 milhões de passageiros anuais e criar 170 mil
postos de trabalho.

O projeto foi desenhado em segredo durante três anos, por um grupo de investidores privados. Depois
de ter sido apresentado ao governo este ano e de ter recebido luz verde do executivo para integrar a
lista das cinco hipóteses a entrar na discussão sobre a localização do futuro aeroporto de Lisboa, o
Magellan 500 Airport, assim se chama o possível futuro aeroporto em Santarém, foi finalmente
apresentada publicamente durante a conferência "Novo Aeroporto, Tempo de decidir", organizada pelo
Centro Económico e Social (CES) em parceria com o Público.

E para colocar um ponto final na discussão sobre a principal crítica à infraestrutura - a distância da capital
portuguesa - o gestor Carlos Brazão, um dos signatários da proposta criado por um consórcio de
investidores, que integra também o grupo Barranqueiro, questionou a audiência:"Sabem quanto tempo
demora o alfa-pendular entre Santarém e o Oriente?". Socorrendo-se de uma imagem da aplicação da
CP, respondeu: "29 minutos".

O grupo de trabalho do projeto desenvolveu, em parceria com uma empresa internacional, um estudo
com as previsões de tráfego para a região de Lisboa que apontam para uma procura de 100 milhões de
passageiros em 40 anos. Por isso mesmo, a planificação do Magellan 500 é "flexível e escalável", elogia
Carlos Brazão, que aponta cinco fases de construção, estando a primeira orçada em mil milhões de
euros. "Parece-nos claro que, se queremos evitar continuar nos próximos 30 ou 40 anos a discutir
aeroportos, como nos últimos 50, é, provavelmente, para estes níveis de procura que devemos
trabalhar desde já", apontou. O novo aeroporto deverá criar 170 mil postos de trabalho diretos e
indiretos.

A Fase 1 prevê a criação de uma pista e terminal inicial com capacidade para receber até 10 milhões de
passageiros por ano. Nas Fases 2 e 2B a expansão do terminal permitirá acolher até 32 milhões de
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passageiros por ano. Já na Fase 3 é então construída uma nova pista e um novo terminal que amplia a
capacidade para 55 milhões de passageiros anuais e na fase 4 o número aumenta para os 75 milhões
por via de terminais satélite adicionais. Por fim, na última fase, será construída a terceira pista que
permitirá atingir os 100 milhões de passageiros por ano.

O gestor refere que o novo aeroporto se situa "num nó de auto-estradas e ferrovias que serve não só
Lisboa mas uma parte maior do território continental" e coloca "desde o primeiro dia mais de três
milhões pessoas a 60 minutos" do aeroporto e 4,3 milhões de pessoas a 75 minutos da infraestrutura
"sem custos públicos adicionais". O projeto deverá estar concluído "dentro de uma década".

Carlos Brazão apontou ainda a sustentabilidade como outra das valências em destaque do projeto que
foi "concebido por iniciativa privada, promovido fora da atual concessão, utilizando infraestruturas de
acesso ja existentes, de rápida implementação e entrada em funcionamento e flexivel e escalável
atendendo à procura para a próximas décadas, permitindo a promoção da coesão territorial".

Em atualização
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CNN PORTUGAL

29/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8040

REACH: -1

Moedas e Moreira defendem Portela como aeroporto secundário e
rejeitam Santarém
Os presidentes da Câmara de Lisboa e Porto partilham a mesma perspetiva sobre o
reforço da capacidade aeroportuária na capital. Carlos Moedas diz que os lisboetas não
podem esperar mais

Os presidentes da Câmara de Lisboa e Porto partilham a mesma perspetiva sobre o reforço da
capacidade aeroportuária na capital. Carlos Moedas diz que os lisboetas não podem esperar mais

Os presidentes da Câmara de Lisboa e do Porto defenderam que o reforço da capacidade aeroportuária
da região de Lisboa deve passar por construir um novo aeroporto principal, ficando o Humberto Delgado
como secundário. Estão também ambos contra a opção por Santarém.

Carlos Moedas defendeu uma opção dual, mantendo o aeroporto Humberto Delgado, “mas com um
tráfego muito mais diminuído“, durante a conferência “Novo aeroporto, tempo de decidir”, organizada
pelo Conselho Económico e Social e pelo Público. “Ter um aeroporto em Lisboa é um ativo e como
presidente da Câmara Municipal de Lisboa tenho de defender esse ativo, mas como secundário em
relação a qualquer outra decisão”, acrescentou. O motivo: a poluição que o tráfego atual provoca na
cidade.

“1+Portela. É isso que o presidente da Câmara de Lisboa está a dizer e parece-me a solução mais
inteligente“, afirmou também Rui Moreira, que preside à Câmara Municipal do Porto. O autarca
considerou também que quer Alcochete, quer Santarém são muito distantes. Rui Moreira foi muito crítico
sobretudo da última opção.

“Santarém fica fora da concessão da ANA, mas fica a 85 quilómetros. Não há nenhuma cidade europeia
com um aeroporto principal a 85 quilómetros. Fazer um interface a uma distância destas é uma loucura“,
disse o presidente da Câmara do Porto. Acrescentou ainda outro argumento: “Então rasguem a TAP. A
decisão de resgatar a TAP foi tomada para justificar a existência de um hub em Lisboa”.

Sem se referir especificamente a Santarém, Carlos Moedas salientou que “para Lisboa é importante a
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rapidez e a proximidade”. Penso que o meu colega Rui Moreira teve aqui pontos muito importantes sobre
a distância. É um aeroporto internacional, mas tem de ser de Lisboa“, argumentou.

Fazendo a ressalva de não ser um especialista, Rui Moreira argumentou pelo Montijo. “Já lá existe uma
estrutura, está mais perto de Lisboa e aproveita as travessias já existentes, a que se pode juntar a
fluvial”, disse o presidente da Câmara do Porto. Além disso, o Montijo não exigira um esforço financeiro
do Estado, apontou.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa pediu urgência na decisão. “É inacreditável o país não ter
tomado uma decisão que tem custos brutais para os lisboetas, em termos de poluição e em termos
económicos devido ao facto de 20% da economia da cidade ser turismo”.

João Cravinho, que foi ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território no governo
de António Guterres, deixou duras críticas à opção por Alcochete. “Há precedentes históricos
relativamente ao Aeroporto de Lisboa que datam de Marcelo Caetano. Só nessa altura, em 1969, só
foram consideradas localizações na margem sul, porque a visão de Marcelo Caetano era o
desenvolvimento da península de Setúbal para Sines. Curiosamente vejo recuperar Alcochete com o
pensamento de Marcelo Catenao. Isso, só por si, considero extremamente infeliz“, afirmou o antigo
governante.

O antigo ministro, um defensor da localização do futuro aeroporto na margem norte, foi, no entanto,
crítico da opção por Santarém, fazendo pontaria à concessão à ANA/Vinci. “Agora apareceu Santarém,
que tem alguma bizarria. Porque o Estado vendeu soberania aeroportuária e tornou-se dependente não
do interesse nacional, mas dos interesses financeiros da ANA/ Vinci. Esta venda de soberania é um dos
episódios mais desastrosos deste processo político”.

A TAP quase não está lá. O ideal era não ter nada, para não dizerem que o Francisco Sá Carneiro está
subsidiado pela TAP", Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto.

“Está-se a passar uma escolha decisiva entre a margem sul e a margem norte. Eu sou pela margem
norte e tenho boas razões. O aeroporto de Alcochete tem menos 3 milhões de pessoas no sua zona de
influência do que um aeroporto da margem norte. Estas vias estruturantes têm de servir o país todo”,
apontou.

Rui Moreira, criticou a visão de João Cravinho sobre a área de influência nacional de uma solução na
margem norte, saindo em defesa do Aeroporto Francisco Sá Carneiro. “A TAP quase não está lá. O ideal
era não ter nada, para não dizerem que o Francisco Sá Carneiro está subsidiado pela TAP”, afirmou o
presidente da Câmara do Porto.

“Entendemos que o Conselho Económico e Social (CES), entre outras tarefas, deve contribuir para a
afirmação de um espaço de debate público que contribua para melhorar o processo de decisão politica.
Era importante fazermos uma reflexão fora do mundo partidário, parlamentar e governamental“, afirmou
Francisco Assis, presidente do CES, na abertura da conferência. “Vamos sair daqui com novas
prespectivas sobre um tema fundamental, que anda a ser discutido há 53 anos, o que é muito tempo.
“Vale a pena esperar mais um ano para termos a melhor solução”, considerou.

O Governo criou uma Comissão Técnica Independente para estudar várias opções para o reforço da
capacidade aeroportuária na região de Lisboa, que incluem o aeroporto Humberto Delgado, a base aérea
do Montijo, o Campo de Tiro de Alcochete e Santarém, em diversas combinações completares ou
únicas. A comissão, que será liderada por Rosário Partidário, poderá propor outras localizações e terá de
entregar o seu relatório de avaliação ao Executivo até ao final do próximo ano.
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RTP 1

29/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 6010

REACH: -1

Aeroporto. "Risco de não se conseguir" declaração ambiental
favorável deve ser "seriamente avaliado"
O presidente executivo da ANA Aeroportos, T hierry Ligonnière, alertou hoje que deve ser
"seriamente avaliado" o risco de qualquer uma das soluções aeroportuárias para Lisboa
que estão em cima da mesa não conseguir uma declaração de impacto ambiental
favorável.

O presidente executivo da ANA Aeroportos, Thierry Ligonnière, alertou hoje que deve ser "seriamente
avaliado" o risco de qualquer uma das soluções aeroportuárias para Lisboa que estão em cima da mesa
não conseguir uma declaração de impacto ambiental favorável.

"O risco de não se conseguir uma declaração de impacto ambiental favorável deve ser seriamente
avaliado", defendeu o responsável, durante a conferência "Novo aeroporto: tempo de decidir",
promovida pelo Conselho Económico e Social e pelo jornal Público.

O responsável da gestora de aeroportos alertou que aquele cenário "não pode ser afastado". "Neste
caso, ficaríamos, claramente, sem solução", acrescentou.

Thierry Ligonnière considerou que, para a escolha da localização do novo aeroporto, deve ser também
considerado quanto custa cada opção e de onde vem financiamento, bem como o calendário de
implementação das diferentes opções, calculando o custo da perda de oportunidade para o país em cada
um dos casos.

"Qualquer que seja a solução escolhida, a ANA é compensada pelo custo da implementação. A escolha
da solução A ou B é neutra para a ANA, mas não é neutra para os passageiros ou para os cidadãos,
porque o custo das infraestruturas é sempre assumido, no final, pelos utilizadores ou pelos contribuintes.

Já o administrador de operações da TAP, Ramiro Sequeira, defendeu que Portugal, os clientes e a própria
companhia aérea, "merecem uma infraestrutura com todas as valências concentradas num único polo".
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O responsável da transportadora reiterou que a Portela está saturada e que o espaço aéreo está
congestionado, o que faz com que a pontualidade, naquele aeroporto, "seja uma das mais baixas a nível
mundial".

No painel para debater as vantagens e desvantagens de uma solução aeroportuária dual ou de um único
aeroporto, a docente do Instituto Superior Técnico (IST) Rosária Macário sublinhou que "há variadíssimos
casos no mundo de situações multiaeroporto", sendo que "umas tiveram sucesso, outras não".

"Não é uma questão a que se possa responder com ligeireza e apenas baseado no número de população
que temos numa região metropolitana. O aeroporto tem, obviamente, influência no desenvolvimento da
região, mas o desenvolvimento da região também tem influência na viabilidade do aeroporto, a
infraestrutura, por si só, não faz milagres", defendeu.

Já a vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Cristina Siza Vieira
considerou que "há vários setores decisivos para viajar, mas um deles é indubitavelmente a distância a
que o aeroporto fica das cidades".

Para a responsável, o Montijo tem vantagem na distância ao centro da cidade de Lisboa, "mas não são
30 minutos". "Não há nenhuma solução em cima da mesa que garanta 30 minutos até ao centro",
apontou.

Por sua vez, o porta-voz da associação ambientalista Zero Acácio Pires sublinhou que, em abril de 2020,
com uma redução de cerca de 95% do tráfego aéreo, devido à pandemia, foram registados "níveis de
ruído acima do que é permitido para zonas sensíveis", que afetam hospitais, escolas, ou universidades,
estimando-se que 388.000 pessoas sofram algum tipo de afetação devido à operação do aeroporto da
Portela.

A Comissão Técnica que irá levar a cabo a avaliação ambiental estratégica para o novo aeroporto de
Lisboa vai estudar cinco soluções, podendo ainda propor mais caso entenda.

Em causa, está a solução em que o Aeroporto Humberto Delgado fica como aeroporto principal e
Montijo como complementar, uma segunda em que o Montijo adquire progressivamente o estatuto de
principal e Humberto Delgado de complementar, uma terceira em que Alcochete substitui integralmente o
Aeroporto Humberto Delgado, uma quarta em que será este aeroporto o principal e Santarém o
complementar e uma quinta em que Santarém substitui integralmente Humberto Delgado.
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SAPO MULTINEWS

29/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Ir à praia no Qatar é uma aventura: zonas balneares estão
divididas para famílias, homens, mulheres e estrangeiros
Um ocidental entra no luxuoso hotel sem que lhe façam perguntas, no caminho que tem
de se percorrer para chegar ao areal privativo. À chegada, são pedidos 30 euros. Há
canteiros de jasmim, espreguiçadeiras, jacuzzis, palhotas e cocktails. T udo extra, claro, e
não tem direito a toalha.

As autoridades do Qatar e a Fifa calculam que mais de 1,5 milhões de pessoas visitem o país durante o
Mundial de Futebol, que decorre até 18 de dezembro. O volume de adeptos esperados pôs logo à partida
um problema no que diz respeito à acomodação, já que seria um desafio receber toda a multidão nos
‘apenas’ 300 hotéis em todo o país, mas soluções como barracões, caravanas, ou cruzeiros
transformados em hotéis foram encontradas. No entanto, para quem está de visita ao Qatar, há outro
problema: ir à praia não é tão fácil como se possa pensar.

As temperaturas na capital, Doha, são altas, acima dos 30 graus maior parte do dia. Os termómetros
pouco variam entre quando o sol se levanta ou põe. O calor e a humidade que se sente no ar, convidam
a um mergulho, por exemplo, logo junto ao passeio marítimo e La Corniche. O areal está a um pequeno
passo de distância. Mas, ao primeiro passo, haverá algum dos milhares de funcionários contratados, na
sua esmagadora maioria migrantes, da Índia, Filipinas, Nepal, Bangladesh ou Sri Lanka, a avisar: “Não
pode ir para aí. É proibido ir ao banho”.

Se pedir indicações, como fez o El Mundo, sobre onde pode ir à praia tomar banho, deverão apontar-lhe
para o meio dos prédios espelhados e arranha-céus futuristas. Terá de ir, por exemplo, às praias
privadas, junto ao Hotel Sheraton.

Um ocidental entra no luxuoso hotel sem que lhe façam perguntas, no caminho que tem de se percorrer
o hall de entrada para chegar ao areal privativo, onde “não há restrições”. À chegada, são pedidos 30
euros. Há canteiros de jasmim, espreguiçadeiras, jacuzzis, palhotas e cocktails. Tudo extra, claro, e não
tem direito a toalha.
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E onde se pode dar um mergulho ‘à borla’?

Para quem está de visita ao Qatar, e quer dar um mergulho em Doha sem ter de pagar nas praias
privadas dos hotéis, onde um pequeno-almoço chega a ultrapassar os 80 euros as hipóteses são nulas.

Tem a praia de La Perla, perto de concessionários da Ferrari ou da Rolls Royce, mas ao chegar há alguém
que avisa “só para residentes”. Só quem vive no Qatar pode ir às praias ditas ‘normais’.

Na praia de Katara, o cenário é o mesmo, mas ao chegar há alguém que grita: “Aqui é a praia só para
famílias”. Depois outra: “Esta é só para mulheres [locais]”. Neste areal vislumbram-se alguns vultos com
o véu islâmico espalhados pelo areal. Não são todas: a mulher qatari mão tem de andar
obrigatoriamente totalmente tapada, mas a pressão social para usar o véu islâmico é muito grande. O
normal é, na areia, com o corpo coberto, bem como o cabelo, mas o rosto de fora… e maquilhado.
Algumas com o corpo mais destapado são jornalistas da Al Jazeera, que são libanesas ou de países do
norte de África.

Mais à frente outra praia, “só para homens” desta vez. E claro, só para quem vive em Doha.

A solução é indicada por um inglês: a praia de Westbay. Esta ‘praia artificial’ foi criada de propósito para o
Mundial. É de borla para dar um mergulho, a pensar nos adeptos , mas é pouco o espaço no areal para
quem quer estender a toalha. Para além de ficar junto a um aglomerado de centros comerciais, o areal,
com 40 mil metros quadrados, está quase completamente preenchido por espreguiçadeiras e palhotas,
cujo aluguer ultrapassa os 30 euros que os turistas teriam de pagar nas praias dos hotéis.
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