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Aeroportos com mais 75% de passageiros no terceiro trimestre,
ainda abaixo de 2019
Apesar de a nível global o número de passageiros no terceiro trimestre ainda ficar abaixo
dos valores de 2019, os aeroportos de Funchal, Ponta Delgada e Porto superaram o
movimento pré-pandemia

Os aeroportos nacionais movimentaram 18,5 milhões de passageiros no terceiro trimestre, um
crescimento de 74,9% face ao mesmo período de 2021, mas ainda 1,5% abaixo dos níveis de 2019,
divulgou esta terça-feira, 6 de dezembro, o INE.

Contudo, de acordo com o relatório da “Atividade dos Transportes” do Instituto Nacional de Estatística
(INE), entre julho e setembro o transporte aéreo de passageiros já superou os níveis de 2019 nos
aeroportos de Funchal, Ponta Delgada e Porto.

Assim, no terceiro trimestre de 2022 o aeroporto de Lisboa concentrou 47,1% do movimento total de
passageiros (8,7 milhões), tendo registado um decréscimo de 5,3% (-8,9% no trimestre anterior) face
ao trimestre homólogo de 2019.

O aeroporto do Porto registou o segundo maior volume de passageiros movimentados do país (21,5%),
atingindo cerca de quatro milhões e superando em 2,0% o valor atingido no terceiro trimestre de 2019
(+0,6% no segundo trimestre de 2022).

Já no aeroporto de Faro registou-se o movimento de 3,1 milhões de passageiros (16,9% do total),
correspondendo a um decréscimo de 9,8% comparando com o terceiro trimestre de 2019 (-8,7% no
trimestre anterior).

O volume de passageiros movimentados no aeroporto do Funchal foi de 1,2 milhões e superou em
30,3% o valor atingido no terceiro trimestre de 2019 (+27,3% no 2.º trimestre de 2022), enquanto o
movimento de passageiros no aeroporto de Ponta Delgada cresceu 9,6% face ao terceiro trimestre de
2019 (-1,5% no trimestre anterior).
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Entre julho e setembro, o tráfego aéreo internacional movimentou 14,8 milhões de passageiros, tendo
concentrado 80,2% do tráfego total, com o peso do movimento internacional a ascender a 95,4% em
Faro, 87,2% em Lisboa e 85,8% no Porto.

Os dados do INE apontam ainda que, no terceiro trimestre deste ano foram transportados 44,6 milhões
de passageiros por comboio e 54,8 milhões por metropolitano (+35,9% e +50,8%, pela mesma ordem,
face ao período homólogo de 2021).

Face a idêntico período de 2019, registaram-se decréscimos de 3,2% e 15,5%, respetivamente.

A procura no Metro de Lisboa cresceu 55,5% comparando com o terceiro trimestre de 2021 (-21,4%
face ao terceiro trimestre de 2019), tendo sido transportados 34,5 milhões de passageiros.

Já o Metro do Porto transportou mais 47,1% de passageiros que no terceiro trimestre de 2021 (16,2
milhões de passageiros), mas menos 4,9% que no terceiro trimestre de 2019.

Com um movimento de 4,1 milhões de passageiros, a procura no Metro Sul do Tejo cresceu 30,5%
(+4,3% em relação ao terceiro trimestre de 2019).

De julho a setembro a taxa de utilização da globalidade dos metropolitanos foi 19,3%, com o Metro de
Lisboa a registar o valor mais elevado (19,9%), e a oferta de lugares-km (quilómetro) aumentou 10,0%
face ao mesmo período de 2021 (+1,8% face ao terceiro trimestre de 2019), devido exclusivamente ao
contributo do Metro de Lisboa (+3,1%).

Quanto ao transporte de passageiros por via fluvial, aumentou 24,7% relativamente ao terceiro
trimestre de 2021 (+62,5% no segundo trimestre de 2022), atingindo seis milhões de passageiros e
diminuindo 16,0% face ao terceiro trimestre de 2019.

No que diz respeito ao transporte de mercadorias, por via aérea verificou-se um crescimento de 16,1%
face ao terceiro trimestre de 2021 (+8,0% comparando com o terceiro trimestre de 2019), enquanto
na ferrovia se registou uma diminuição de 10,7% (-2,1% no trimestre anterior e -1,5% face a idêntico
período de 2019).

Já no transporte de mercadorias por via marítima observou-se um acréscimo de 6,0% para 22,1
milhões de toneladas, face ao terceiro trimestre de 2021 (+1,0% no segundo trimestre 2022 e +7,1%
relativamente ao terceiro trimestre de 2019).

O Porto de Sines movimentou 11,2 milhões de toneladas de mercadorias no terceiro trimestre deste
ano, correspondendo a um aumento de 2,5% face ao mesmo período de 2021 (+2,5 pontos
percentuais que no segundo trimestre de 2022). Comparando com o terceiro trimestre de 2019,
observou-se um crescimento de 29,5%.

O Porto de Leixões registou um aumento de 3,0% nas mercadorias movimentadas, após +2,7% no
trimestre anterior (-29,1% face ao terceiro trimestre de 2019), enquanto o movimento no porto de
Lisboa aumentou 24,1%, após -2,0% no segundo trimestre de 2022 (-1,3% comparativamente com o
terceiro trimestre de 2019).

No Porto de Aveiro verificou-se um acréscimo de 5,6% nas mercadorias movimentadas, após +5,0% no
segundo trimestre de 2022 (+6,1% face ao terceiro trimestre de 2019), no porto de Setúbal os
crescimentos foram 4,1% no terceiro trimestre de 2022 (-9,7% no segundo trimestre de 2022) e 1,3%
face ao terceiro trimestre de 2019, e no porto da Figueira da Foz o movimento aumentou 20,3%
relativamente ao terceiro trimestre de 2021 (+14,5% no segundo trimestre 2022; +12,8% face ao
terceiro trimestre de 2019).

Por sua vez, o transporte rodoviário de mercadorias continuou a decrescer (-3,3% face a 2021 e -6,5%
face a 2019), correspondendo a 34,5 milhões de toneladas movimentadas.

No que se refere ao transporte de gás por gasoduto diminuiu face ao período homólogo de 2021, quer
na entrada (-5,9%; -1,7% no segundo trimestre de 2022), quer na saída (-6,8%; -2,5% no segundo
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trimestre de 2022). Comparando com o terceiro trimestre de 2019, os decréscimos foram 17,3% na
entrada e 17,7% na saída.

Já o transporte por oleoduto aumentou 21,0% (+25,2% no segundo trimestre de 2022), atingindo 776
mil toneladas. Comparando com o terceiro trimestre de 2019, registou-se uma redução de 4,0%.
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Aeroportos com mais 75% de passageiros
Os aeroportos nacionais movimentaram 18,5 milhões de passageiros no terceiro
trimestre, um crescimento de 74,9% face ao mesmo período de 2021, mas ainda 1,5%
abaixo dos níveis de 2019, divulgou ontem o Instituto Nacional de Estatistica (lNE).
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Aeroportos. Passageiros 1,5% abaixo de 2019
Aeroportos. Passageiros 1,5% abaixo de 2019
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Câmaras gastam €9,5 milhões em luzes de Natal
Lisboa vai despender 750 mil euros.
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Agentes de Viagens querem fim de “mera propaganda” e
“promessas vãs”
Presidente da APAVT , Pedro Costa Ferreira, diz prever resultados positivos em 2023,
apesar da incerteza.
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Novas greves na TAP podem afetar 1500 voos e Natal está em
risco
Os tripulantes de cabine da transportadora aprovaram a realização de mais cinco dias de
greve e não excluem a epoca festiva do calendário. Paralisação poderá afetar 300 voos
por dia.
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Dois dias de greve na TAP afetam milhares
Clientes com voos cancelados obrigados a aceitar datas, sem alternativas
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TAP: Governo apela a entendimento entre sindicato e
administração para evitar greves
"Era muito importante que nós estivéssemos a altura desta grande empreitada que é
salvar a T AP e salvar os postos de trabalho da T AP e que houvesse um entendimento e
que não houvesse mais greves", afirmou Pedro Nuno Santos.

O ministro das Infraestruturas apelou esta terça-feira a um entendimento entre o sindicato de tripulantes
e a administração da TAP, de forma a evitar os dias de paralisação anunciados e o consequente
agravamento da situação económica da empresa.

"O apelo que posso fazer é para que a administração, mas também o sindicato faça um esforço de
entendimento e que se consiga poupar a TAP a mais cinco dias de greve", afirmou esta tarde Pedro Nuno
Santos, quando questionado pelos jornalistas sobre a intenção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo
da Aviação Civil (SNPVAC) de avançar para, pelo menos, mais cinco dias de greve até 31 de janeiro.

Além destes cinco dias, o SNPVAC anunciou também que iria manter a greve marcada para esta quinta e
sexta-feira.

"Temos uma empresa que ainda está a recuperar. Está a recuperar ainda mais rápido do que aquilo que
estava previsto no plano de reestruturação. É uma empresa que ainda esta em dificuldades. Era muito
importante que nós estivéssemos a altura desta grande empreitada que é salvar a TAP e salvar os
postos de trabalho da TAP e que houvesse um entendimento e que não houvesse mais greves", apontou
o governante.

Também esta tarde, em declarações à agência Lusa, a presidente executiva da TAP manifestou-se
disponível para tentar encontrar soluções que evitem mais disrupções.

Christine Ourmières-Widener lamentou "profundamente" a decisão do Sindicato Nacional do Pessoal de
Voo da Aviação Civil (SNPVAC) e vincou que a empresa "está disponível" para se reunir com o sindicato,
depois dos dois dias de greve de tripulantes, esta semana, que o SNPVAC decidiu hoje, em assembleia-
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geral, manter.

"Esperamos encontrar soluções", sublinhou a presidente executiva da TAP, lembrando que a última
proposta apresentada pela TAP ia ao encontro de nove das 14 exigências do sindicato e representava,
no seu conjunto, um ganho de oito milhões de euros para os tripulantes.
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easyJet anuncia novas rotas: Lisboa-Praga, Porto-Glasgow e
Funchal-Paris Charles de Gaulle - TNEWS
TNEWS Transportes

A par deste destino, a easyJet anuncia também a sua nova rota do Porto para Glasgow, com duas
frequências semanais – segundas e sextas -, a partir de 31 de março de 2023, do Aeroporto Sá
Carneiro. Também já é possível comprar viagens para o novo trajeto do Funchal para Paris Charles de
Gaulle, com voos às quartas e sábado, a partir de 3 de maio de 2023, do Aeroporto Cristiano Ronaldo
(Funchal).

“É com um enorme entusiamo que revelamos novas ligações easyJet desde três aeroportos distintos de
Portugal para a nossa rede europeia. Com a novidade de começarmos a voar para um novo país, a
República Checa, com o início da operação entre Lisboa e Praga a 31 de março, do próximo ano. Esta
expansão procura dar mais oferta aos nossos clientes, satisfazendo as necessidades de poderem marcar
voos para os destinos que desejam, em vários aeroportos portugueses”, disse José Lopes, Country
Manager da easyJet para Portugal.

Os voos para estes três destinos, a operar a partir da primavera de 2023, estão agora disponíveis no
site e através da aplicação móvel, a partir de 29,99 euros.
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Exportações dos EUA caíram quase 1% em outubro para 244 mil
milhões de euros
Em sentido inverso, as importações registaram um ligeiro aumento de 0,6%, que se
traduziu num volume de 318 mil milhões de euros. Já o défice comercial subiu 5,4% para
74,5 mil milhões de euros.

As exportações do mercado norte-americana registaram uma quebra de 0,7% para 244 mil milhões de
euros, contrastando com o ligeiro aumento das importações em 0,6% que se traduziu num volume de
318 mil milhões de euros em outubro, segundo os dados do Departamento do Comércio norte-
americano, divulgados esta terça-feira, 6 de dezembro.

Numa análise mais detalhada os dados revelam que os embarques de mercadorias desceram 2,1% para
167 mil milhões de euros, sendo este o valor mais baixo desde o mês de março.

Também as exportações caíram para os dois milhões de euros, em contraste com as exportações de
serviços que registaram um volume histórico de 1,7 mil milhões para 76,7 mil milhões de euros,
impulsionadas pelas viagens, transportes e outros serviços empresariais.

Apesar de uma subida geral, as importações acabaram por cair no segmento dos bens de consumo,
principalmente pela quebra na compra de telemóveis devido às restrições da Covid-19 na China que
interromperam a produção nas fábricas do novo iPhone. Também as importações de serviços desceram
para os 56,4 mil milhões de euros.

Já o défice comercial subiu 5,4% para 74,5 mil milhões de euros. Ajustado pela inflação, o défice de bens
aumentou 7,9 mil milhões 107,3 mil milhões de euros em outubro.
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Secretária de ex-governante suspeita de beneficiar empresário
com cadastro
Uma antiga secretária pessoal de João Neves, anterior secretário de Estado da
Economia, demitido há uma semana por António Costa, foi acusada pelo Ministério Público
(MP) de quatro crimes de corrupção passiva.

Uma antiga secretária pessoal de João Neves, anterior secretário de Estado da Economia, demitido há
uma semana por António Costa, foi acusada pelo Ministério Público (MP) de quatro crimes de corrupção
passiva.

Teresa Saraiva é suspeita de receber estadias em hotéis e queijos da serra em troca de favores a
Gumercindo Lourenço, dono de várias empresas dos ramos da hotelaria, termas e construção civil, que
nos últimos anos tem estado na mira da justiça. O empresário de Viseu está indiciado por quatro crimes
de corrupção ativa.

Segundo a acusação, "pelo menos desde o início do ano de 2014, o arguido Gumercindo Lourenço
ofereceu e deu, efetivamente, à arguida Teresa Saraiva e a terceiros, por indicação daquela, vantagens
patrimoniais e não patrimoniais, como forma de retribuir a sua atuação, enquanto secretária pessoal do
Ministro da Economia e, a partir de 2018, enquanto secretária pessoal no gabinete do secretário de
Estado da Economia, nomeadamente, através da aceleração, simplificação e agilização dos
procedimentos, e, dessa forma, interferindo e influenciando a tomada de decisões, não só no Ministério
da Economia, mas também noutras entidades, como o Instituto do Turismo de Portugal e a Direção-
Geral de Energia e Geologia".
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ANJE e UAlg querem atrair empreendedores brasileiros
ANJE e UAlg querem atrair empreendedores brasileiros
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Festival Solrir regressa ao Palácio de Congressos do Algarve para
duas noites de humor
Solrir tem início às 21h30, num evento indicado para maiores de 6 anos

O Festival de Humor Solrir está de volta, nas noites de 30 de dezembro e 1 de janeiro, ao Palácio de
Congressos do Algarve, complexo pertencente à unidade hoteleira NAU Salgados Palace, localizado na
Herdade dos Salgados, concelho de Albufeira.

É no Palácio de Congressos do Algarve que durante dois dias, num evento que já se tornou uma
referência na área do humor e entretenimento, vão subir a palco vários artistas conhecidos, com o
objectivo de arrancarem sorrisos dos espectadores com atuações de stand-up comedy.

A 16.ª edição do Solrir arranca no dia 30 de dezembro, e a primeira noite conta com atuações de nomes
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fortes do humor nacional: António Raminhos, Luis Filipe Borges e Vasco Correia.

Logo na primeira noite de 2023, a 1 de janeiro, é a vez de subir a palco o humorista portuense Hugo
Sousa e Abdias Melo – comediante brasileiro, sensação do Instagram e TikTok, que ficou conhecido dos
portugueses quando, no verão, ao ficar retido no aeroporto deu uma entrevista que se tornou viral.

Abdias Melo vem ao Solrir estrear o espetáculo “Uma aventura no aeroporto de Lisboa”, que, em 2023,
será apresentado em várias cidades do Brasil.

As duas noites de humor do Solrir têm início às 21h30, num evento indicado para maiores de 6 anos.

Os bilhetes diários estão à venda nos locais habituais e bilheteiras online por 15 euros. Para ter acesso
aos dois dias do evento, está disponível um passe individual por 28 euros. E para as famílias que não
resistem a uma boa gargalhada, o Solrir disponibiliza o passe familiar diário, para 4 pessoas, por 56
euros.

Nos dias do evento, a bilheteira do Palácio de Congressos do Algarve estará aberta no local a partir das
16 horas.
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Loulé celebra época com sustentabilidade, Feira da Serra e
workshops
Loulé celebra época com sustentabilidade, Feira da Serra e workshops
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Portimão celebra 98 anos de elevação a cidade
Sessão solene sobre «Sustentabilidade, recursos e comunidade» será um dos pontos
altos de domingo, 11 de dezembro
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Travis Scott vai atuar na segunda edição do festival Rolling Loud
em Portimão - Impala
O 'rapper' norte-americano T ravis Scott é um dos cabeças de cartaz da segunda edição
portuguesa do festival Rolling Loud, autodenominado o maior festival de hip-hop do
mundo, que decorre na Praia da Rocha, em Portimão, divulgou hoje a organização. -
Impala

Segundo uma publicação na página oficial do festival na rede social Twitter, o também compositor e
produtor musical vai atuar num dos três dias do festival, que decorre entre 05 e 07 de julho de 2023,
sendo os bilhetes colocados à venda na sexta-feira.

Em novembro do ano passado, durante um concerto que deu no festival Astroworld, em Houston, a sua
cidade natal, morreram esmagadas 10 pessoas, incluindo uma criança, o que levou os familiares das
vítimas a interpor processos judiciais contra o artista de 31 anos e a organização do festival.

Segundo testemunhas, depois de a multidão se ter descontrolado, o concerto continuou durante 40
minutos, sem que as vítimas pudessem ser assistidas. Na altura, o ‘rapper’ ofereceu-se para pagar os
funerais das vítimas, mas algumas famílias negaram.

A primeira edição do festival norte-americano Rolling Loud em Portugal deveria ter acontecido no verão
de 2020, mas foi adiada para julho de 2021 e depois reagendada, para 2022, sempre devido à pandemia
da covid-19.
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Na sua primeira edição em Portugal o cartaz incluía como cabeças de cartaz nomes como o ‘rapper’ e
produtor J. Cole, A$AP Rocky e Future.

O festival só admite a entrada a maiores de 18 anos.

MAD // TDI

By Impala News / Lusa
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Cestaria: artesanato algarvio inspira novo bistro de Olhão
Casa tem mais de uma centena de peças feitas à mão com palma algarvia, que contrasta
com a dedicação do que é servido à mesa
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Expensive Soul dão as boas-vindas a 2023 em Quarteira
A cidade de Quarteira volta a ser um dos principais palcos da noite de Passagem de Ano
no sul do país e, este ano, a Câmara Municipal de Loulé, organizadora do evento, em
parceria com a Junta de Freguesia de Quarteira, apresenta uma programação que se irá
estender por quatro dias e que terá o seu momento apoteótico com o concerto dos
Expensive Soul.

Pela primeira vez as iniciativas programadas acontecem no Passeio das Dunas, a ligação marginal entre
Quarteira a Vilamoura, junto ao Porto de Pesca, e que nasceu após um projeto de renaturalização. É aí
que, logo no dia 28 de dezembro, irá decorrer uma série de atividades desportivas sendo a tradicional
Corrida de São Silvestre o ponto alto da noite. Terá início pelas 20h30. Numa prova de 5 km e, para os
mais afoitos, 10 km, o percurso inclui a passagem pela Praça do Mar, Calçadão ou Avenidas Sá Carneiro
e Mota Pinto. Para retemperar as forças, no final, os participantes serão brindados com uma fatia de
bolo-rei e chá quente.

Para o dia 29 dezembro, a partir das 21h00, a proposta é uma noite familiar, com a atuação de grupos
de dança de folclore internacional e que estão radicados na cidade. E a 30, véspera do réveillon, no
mesmo horário, sobe ao palco o artista local Marc Noah, seguindo-se outro projeto nacional, Hybrid
Theory The Linkin Park Tribute . São atualmente a maior banda de tributo do mundo a Linkin Park e têm
deixado rendidos fãs da banda norte-americana em todo o mundo.

Mas o melhor está para vir e, no dia 31 de dezembro, o Passeio das Dunas veste-se de gala para uma
noite de muita celebração. O recinto abre pelas 21h30 com música ambiente e às 22h30 é a vez do
grupo de Leça da Palmeira, os Expensive Soul, subir ao palco. Aquela que é uma das mais consagradas
bandas portuguesas traz ao Algarve e à cidade de Quarteira uma fusão de sonoridades que vão desde o
soul e o reggae ao R&B e hip-hop, que darão o mote para uma noite cheia de música e dança com os
ritmos quentes a que os Expensive Soul já nos habituaram. Um espetáculo piromusical irá acompanhar
as 12 badaladas que anunciam a chegada de 2023 e, de certo, entre o público não faltarão as passas e o
champanhe. A partir das 00h15, a atuação do DJ Christian F promete prolongar a festa.

Levar animação aos turistas e promover a economia local, em particular o comércio, restauração e
hotelaria, são os objetivos desta ação promocional. Quarteira afirma-se, assim, uma vez mais como um
dos destinos mais procurados por turistas nacionais e estrageiros para celebrar o Ano Novo e usufruir de
umas mini-férias.
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A VOZ DO @LGARVE
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TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Aqua Portimão acende luzes de Natal e convida a muitas
atividades para toda a família
Os mais pequenos vão viver a magia da época na Ilha de Natal

A magia da quadra natalícia já está presente no Aqua Portimão. O centro comercial da Klépierre –
proprietária e gestora de mais de 100 centros comerciais na Europa – convida todos os entusiastas
desta época festiva a desfrutarem de uma ampla variedade de lojas para descobrirem os presentes
ideais, animação para os mais pequenos e um mundo encantado da APP Aqua Portimão & Eu cheio de
várias surpresas como prémios no valor total de 500€.

O cenário de Natal já está criado e pensado para envolver todos os seus visitantes. Os pequenos
entusiastas da época vão poder passar pela Ilha de Natal para tirar uma fotografia na Poltrona com o Pai
Natal, desenharem e interagirem com as mascotes. Exclusivamente para os membros da APP, o
Quiosque de Informações tem como oferta os materiais próprios para os pequenotes escreverem as
suas cartas ao Pai Natal.

Enquanto as crianças estão no seu mundo encantado, os adultos podem fazer as compras que vão
colocar debaixo da árvore ou começar a preparar a lista de compras dos ingredientes que vão deliciar a
família nas refeições natalícias. Os apaixonados por moda vão ficar rendidos com as propostas da
Bershka, H&M, Parfois, Stradivarius, Foot Locker, Intimissimi, Lefties, Aldo ou Primark. Para os
fashionistas de palmo e meio há a Chicco e Mayoral. Se procura algo para a casa, o Gato Preto é
perfeito. Brinquedos e pequenas lembranças divertidas, encontra na Centroxogo e Yoyoso. Porque
cuidados de beleza e perfume são sempre presentes que todos gostam, passe na Primor, Douglas, Kiko,
O Boticário, Perfumes & Companhia ou Equivalenza.

Especialmente nesta época, foram inaugurados dois quiosques ampliando assim, a oferta do mix
comercial. No Stand Douro Flavours: Comercialização de licores e chocolates artesanais da marca Douro
Flavours, é possível adquirir licores artesanais para fazer um brinde depois da ceia de Natal ou presentear
alguém que goste destas bebidas que aquecem os dias frios. Os adeptos do Benfica não podem deixar
de passar no espaço dedicado ao clube, onde vão encontrar desde peças de vestuário, a bolas,
brinquedos, acessórios e bebidas.

Até 24 de dezembro quem fizer compras em qualquer loja do centro e submeter os talões na APP Aqua
Portimão & EU fica habilitado a Gift Cards no valor total de 50€.
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Mas as surpresas no digital vão para além da APP e chegam também aos seguidores mais fiéis das redes
sociais do Centro Comercial – Instagram e Facebook. Em parceria com algumas das lojas, vão ser
criadas oportunidades exclusivas e passatempos. Fique atento às redes e à aplicação e marque na
agenda os dias com ofertas exclusivas em lojas selecionadas.

Encontre a magia do Natal no Aqua Portimão e habilite-se a levar para casa ainda mais presentes para o
seu sapatinho.
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