
JORNAL ECONÓMICO

09/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • MARIA TEIXEIRA ALVES

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 10000

VIC envolve obrigacionistas e Novobanco na venda dos ativos
A VIC Properties vai ouvir todos os “stakeholders” no processo de venda dos ativos. O
parecer dos obrigacionistas e do Novobanco é meramente consultivo, garante a
empresa. SPX avança com proposta.
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A BOLA

08/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 670

REACH: 24000

Portimão não entra no calendário
Em 2023 só 23 GP! AlphaTauri e Ferrari no Algarve, com a Pirelli na próxima semana
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RECORD

08/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3600

REACH: 19438

Ainda há uma luz ao fundo do túnel
Calendário de 2023 mantém 23 provas, mas Portimão segue naluta para render a China
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JORNAL DE NOTÍCIAS

08/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • CULTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 6330

REACH: 35000

Évora tem 29 milhões para organizar Capital Europeia da Cultura
2027
Governo cria título para compensar Aveiro, Braga e Ponta Delgada T erão dois milhões
para executar parte dos programas a que se candidataram
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CORREIO DA MANHÃ

08/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • CULTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DUARTE FARIA

FAV: 5

AVE: € 6670

REACH: 66000

A voz do Alentejo vai chegar à Europa
Évora venceu eleição para Capital Europeia da Cultura 2027. Havia mais três finalistas
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ECONOMIA ONLINE

09/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

Governo promete Agenda para atrair e qualificar trabalhadores
para o turismo
Secretário de Estado do T urismo diz que o Governo vai criar uma Agenda com cinco eixos
para atrair e qualificar pessoas para trabalharem no turismo, um dos problemas que mais
assombram o setor.

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços disse esta quinta-feira, nos Açores, que o
Governo vai criar uma Agenda para atrair e qualificar pessoas para trabalharem no turismo, um
constrangimento com que o setor se depara.

Nuno Fazenda, que tomou posse em 2 de dezembro, afirma que as duas primeiras prioridades e para as
quais vai dar resposta são “as pessoas e as empresas”.

“As pessoas – precisamos de mais pessoas, mais qualificações, mais profissionais do turismo. O turismo
é feito de pessoas para pessoas. No turismo, o que verdadeiramente conta é o software. E, no Turismo,
o software somos nós – as pessoas”, recordou Nuno Fazenda, na abertura do 47.º Congresso Nacional
da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), em Ponta Delgada, nos Açores.

O secretário de Estado do Turismo recordou também que, atualmente, uma das principais dificuldades
com que se deparam as empresas é a falta de pessoas e de mão-de-obra qualificada. E é, por isso, que
o Governo “vai criar uma Agenda para a atração e qualificação de pessoas para o turismo”, sublinhou.

Segundo o governante, essa Agenda atuará em cinco eixos: Reforçar a qualificação dos recursos
humanos; Criar uma campanha específica para o trabalho no turismo, que aproxime as pessoas e as
empresas; Promover uma maior agilização na emissão de vistos para trabalhar em Portugal;
Disponibilizar apoios às empresas para a contratação estável de recursos humanos e valorizar as
profissões do turismo e as remunerações.
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Neste último caso, Nuno Fonseca diz que o acordo de rendimentos, assinado recentemente em sede de
Concertação Social, foi “um passo importantíssimo neste domínio”.

“Saúdo, por isso, o senhor presidente da CTP [Confederação do Turismo de Portugal], Dr. Francisco
Calheiros, pelo seu trabalho e pelo acordo que foi alcançado. O Governo não deixará de o cumprir. Esta é
uma agenda muito importante e que iremos levar a cabo. É estratégica, é necessária e vamos fazer
acontecer”, concluiu o secretário de Estado.
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ECONOMIA ONLINE

09/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

Turismo elogia secretária de Estado demitida por Costa Silva
O congresso da APAVT  foi o primeiro do novo governante do turismo, Nuno Fazenda, mas
serviu para os líderes associativas elogiaram o trabalho da secretária de Estado demitida
por Costa Silva.

Os presidentes da Confederação do Turismo de Portugal e da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo deram as boas-vindas ao novo secretário de Estado do setor, Nuno Fazenda, a quem
‘prometeram’ frontalidade e trabalho árduo. Na cerimónia de abertura do 47.º Congresso Nacional da
Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), a decorrer em Ponta Delgada, nos
Açores, os dois líderes setoriais elogiaram o trabalho realizado pela anterior governante com a pasta do
turismo, demitida pelo ministro Costa Silva.

Em 2 de dezembro, Nuno Fazenda tomou posse como secretário de Estado do Turismo, Comércio e
Serviços, em substituição de Rita Marques, depois da sua exonerada da pasta, que está sob a alçada do
Ministério da Economia e do ministro Antonio Costa Silva.

O presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, começou por dar nota da “inesperada alteração na tutela”,
expressando “agradecimento e admiração, quanto ao trabalho absolutamente excecional da engenheira
Rita Marques”.

“Por agora, em nome dos agentes de viagens, só queremos dizer obrigado. E sim, obrigado soa-nos a
todos insuficiente, mas por outro lado, tudo o que tentarmos dizer não parecerá suficiente. A Rita esteve
ao leme no momento mais difícil das nossas vidas empresariais [pandemia de covid-19] e só me ocorre
dizer que sem ela não teríamos conseguido chegar a porto seguro”, afirmou Pedro Costa Ferreira.

Já o presidente da CTP, Francisco Calheiros, disse querer “reforçar as palavras” de Pedro Costa Ferreira
no que à ex secretária de Estado do Turismo diz respeito, enaltecendo ter sido “a primeira vez” que o
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setor lidou com um governante que “anunciava que ia fazer uma medida e depois fazia 10”.

Francisco Calheiros referiu ainda, a este respeito, citando palavras “do primeiro-ministro, António Costa,”
que numa reunião afirmou que “a melhor parceria público-privada que existia era a do Turismo”. “São
palavras do primeiro-ministro, não são minhas”, sublinhou Francisco Calheiros.

Já na receção ao novo governante, o presidente da APAVT deu as boas-vindas a Nuno Fazenda,
referindo não ser novidade o que pode esperar da associação. “Se tem acompanhado, e eu sei que tem,
a nossa dinâmica associativa, saberá bem o que pode esperar de nós. Frontalidade, trabalho árduo,
exigência máxima e lealdade absoluta”, reforçou Pedro Costa Ferreira. Ideias que foram corroboradas
pelo presidente da CTP.

“Uma palavra para o novo secretário de Estado: seja muito bem-vindo (…). Connosco pode contar com
grande frontalidade. Vamos continuar a trabalhar todos para que o turismo continue a ser o motor da
economia”, concluiu Francisco Calheiros.

O 47.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT)
começa hoje, em Ponta Delgada, nos Açores, e conta com 751 congressistas.
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EXPRESSO

08/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 85612

Nuno Fazenda anuncia apoios de 100 milhões de euros às
empresas de turismo
Na primeira intervenção como secretário de Estado de T urismo, Nuno Fazenda anunciou
uma série de medidas para o turismo, incluindo uma agenda dedicada à mão-de-obra e à
valorização profissional no sector

Na primeira missão pública como secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda
foi ao congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que começou
esta quinta-feira e decorre até 11 de dezembro em Ponta Delgada, anunciar novos apoios às empresas
de turismo, que até ao início de 2023 irão totalizar 100 milhões de euros.

“Temos uma guerra na Europa e uma crise energética, temos de continuar a apoiar as empresas
turísticas nesta conjuntura difícil, sector que tem sido um rosto da recuperação económica”, salientou
Nuno Fazenda.

O novo secretário de Estado do Turismo anunciou que o Governo irá disponibilizar, em janeiro de 2023,
uma nova linha para as empresas de turismo com uma dotação de 30 milhões de euros, “que permite
que as micro-empresas possam financiar-se junto do Turismo de Portugal com um prazo total de
reembolso de seis anos”.

Ainda este ano, o Governo vai também avançar com um reforço do programa Apoiar, disponibilizando às
empresas do sector mais 70 milhões de euros, avançou ainda Nuno Fazenda. “Estas duas medidas,
totalizando 100 milhões de euros para as empresas, dão uma resposta às reivindicações justas do
sector”, garantiu o governante.

Nuno Fazenda adiantou que o Governo vai criar para o turismo “uma agenda para a qualificação de
pessoas, valorização de profissões e com uma campanha específica”, num sector que se debate com
falta de mão-de-obra e “precisa de mais pessoas e de mais qualificações”.

O secretário de Estado do Turismo deixou palavras de apreço à sua antecessora, Rita Marques.
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“Obrigado, Rita, por todo o teu trabalho e empenho em prol do turismo”, sublinhou Nuno Fazenda na
intervenção de abertura do congeresso da APAVT, prometendo à plateia de agentes do sector do
turismo e viagens: "Contem comigo para, em conjunto, podermos continuar a afirmar Portugal como
um destino de excelência.

O recém eleito secretário de Estado do Turismo foi saudado pelos responsáveis do turismo presentes no
congresso, que também não pouparam elogios a Rita Marques. “Foi a Rita que esteve ao leme no
momento mais difícil das nossas vidas empresariais e, sem ela, não tínhamos conseguido chegar a porto
seguro”, frisou Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, referindo-se aos apoios excecionais obtidos
para o turismo nos anos duros da pandemia covid-19.

Costa Ferreira realçou que o sector das agências de viagens vai fechar 2022 com os resultados de 2019,
o melhor ano de sempre, mas “sem esquecer que perdemos seis anos de resultados em 2020 e 2021”
devido ao impacto da pandemia de covid-19, e que as empresas, sobretudo as PME, continuam a
precisar de apoios à capitalização.

O sucesso do turismo português em 2022 e “a sua competitividade a nível internacional podem estar em
perigo”, advertiu o presidente da associação das agências de viagens, colocando a tónica na “situação
vergonhosa das acessibilidades aéreas de Lisboa” e instando os políticos a tomarem uma decisão rápida
sobre o novo aeroporto.

“Façam o que ainda é possível fazer: obras na Portela”, exortou o presidente da APAVT, frisando que não
é solução para a falta de um novo aeroporto em Lisboa, mas permite uma “mitigação deste processo
tão trágico [a demora na decisão]”.

“Todos nós partilhamos a vergonha de estarmos há mais de 50 anos à espera de uma decisão sobre o
aeroporto”, reiterou Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP).

Lembrando que a confederação do turismo fez um estudo que quantificou em 6,8 mil milhões de euros
até 2027 os custos para Portugal associados à não decisão sobre o novo aeroporto em Lisboa,
Francisco Calheiros adiantou que "estes resultados vão estar expostos na 2ª circular [em Lisboa] de
forma atualizada, para que os portugueses tenham noção de quanto custa ao país, a cada dia que passa,
esta não decisão.

Francisco Calheiros sublinhou ainda que, em relação à proposta do Governo para a semana de trabalho
de quatro dias, no caso do turismo significaria uma perda de 20% da produtividade: “num momento em
que há pleno emprego e o sector se ressente com falta de mão-de-obra, não faz sentido”.
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DN

09/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUTE SIMÃO

FAV: 5

AVE: € 1743

REACH: 4100

Governo anuncia apoios de 100 milhões de euros para o Turismo
que chegarão por duas vias
Programa Apoiar será reforçado com 70 milhões a fundo perdido. PME terão linha de 30
milhões.
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EXPRESSO

09/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 2

AVE: € 2555

REACH: 58000

Aviação - Greve regressa à TAP ao fim de oito anos e ameaça
Natal e Ano Novo
T ripulantes de cabina e administração de costas voltadas. Mais cinco dias de greve
provocaria cancelamento de cerca de 1500 voos
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JORNAL ECONÓMICO

09/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PROTAGONISTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • FILIPE ALVES

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

“O essencial para o futuro da TAP é ter mais produtividade”
CEO da T AP defende que o acordo de empresa deve assegurar mais produtividade.
Metade dos tripulantes voa menos de 600 horas por ano, abaixo da média do sector, que
ronda as 800 horas, diz. Ourmières-Widener admite prémio aos funcionários, se
resultados forem positivos

19/57



20/57



21/57



22/57



23/57



DN

09/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 822.50

REACH: 4100

Voos da TAP dentro do previsto com a greve
Sindicato fala em adesão total ao protesto dos tripulantes. Companhia diz estarem a ser
cumpridos os serviços mínimos.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

09/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

O low cost da Ryanair e o high cost da TAP
Por: PEDRO S. CARVALHO
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PÚBLICO

09/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

TAP: “Devíamos ter recebido mensagem a avisar que o voo foi
cancelado”
T AP garante que passageiros foram avisados dos cancelamentos por causa da greve dos
tripulantes de cabina. Mas alguns, sobretudo estrangeiros, só ao chegarem ao aeroporto
se aperceberam da situação

27/57



28/57



JORNAL I

09/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 3

AVE: € 5685

REACH: 14000

TAP. Greve de tripulantes não afeta voos previstos para o
primeiro dia
Greve vai continuar nesta sexta-feira
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JORNAL SOL

08/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 11000

Turismo de Lisboa aponta para níveis próximos de 2019
'Esperávamos que houvesse uma boa recuperação, mas não esperávamos que fosse tão
positiva como foi até agora', admitiu Vítor Costa.

O turismo da região de Lisboa deverá recuperar na quadra natalícia deste ano, em comparação com
2021, aproximando-se dos números registados antes da pandemia, segundo o diretor-geral do Turismo
de Lisboa.

“Esperávamos que houvesse uma boa recuperação, mas não esperávamos que fosse tão positiva como
foi até agora”, admitiu Vítor Costa.

Segundo Vítor Costa, os resultados acumulados do ano fixaram-se em "cerca de 10% abaixo ainda de
2019, em termos do número de dormidas de turistas e passageiros do aeroporto", mas "os indicadores
económicos dos últimos dados apontam para um aumento de cerca de 14% relativamente a 2019" em
termos de rentabilidade.

"É evidente que esta percentagem de aumento [da rentabilidade] também tem que ser corrigida com o
aumento dos custos que existiram, a nível da mão-de-obra, a nível da eletricidade e dos custos que
afetam toda a operação turística, seja qual for o setor. [...] Talvez metade desse valor seja absorvido
pela inflação, mas significa que, mesmo assim, ficamos, em termos da rentabilidade da riqueza gerada
pelo turismo, acima do ano de 2019, o que excedeu um pouco as expectativas iniciais que o setor
tinha", sublinhou.

Para 2023, à semelhança de outras regiões do país, Lisboa como destino turístico tem um "elevado grau
de incerteza".

"Esperamos que esta tendência que eu referi, que é de subida, se possa manter e esperamos atingir os
valores, mesmo em termos quantitativos de números de dormidas e de turistas, idênticos àqueles que
tivemos em 2019, mantendo esta melhoria a nível dos indicadores económicos", considerou o diretor-
geral do Turismo de Lisboa.
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No entanto, Vítor Costa realçou que se vive num clima de incerteza em que as previsões para a
operação turística se podem alterar a qualquer momento, nomeadamente tendo em conta "a inflação,
as taxas de juros, o preço dos combustíveis, e várias situações, principalmente a situação da guerra na
Ucrânia e a situação internacional".

"Quando é preciso fazer alguma austeridade individual a primeira coisa tradicionalmente que se corta ou
que se limita são as viagens e as próprias empresas, na parte do turismo de negócios, também uma das
primeiras coisas que cortam é o 'marketing'", reconheceu.

Vítor Costa sublinhou que cerca de 80% dos clientes de Lisboa são oriundos dos países europeus,
"tradicionalmente a zona dos mais ricos do mundo e com mais estabilidade nas últimas décadas", mas
onde agora "há alguns mercados que têm alguns sinais de preocupação".

O número de dormidas de turistas alemães, franceses e do Brasil não recuperou em 2022, mas em
contrapartida existiu uma "subida muito significativa" de hóspedes de outras origens, como dos EUA,
Canadá, Inglaterra e Irlanda, por exemplo, acrescentou.
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TSF ONLINE

08/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

Bruxelas quer que motoristas da Uber e proprietários de Airbnb
passem a cobrar IVA
Em 2020 os Estados-membros perderam 93 mil milhões de euros em receitas de IVA.

A Comissão Europeia propôs esta quinta-feira que os operadores ativos em plataformas, como a Uber e
a Airbnb, passem a cobrar o IVA e a entregar posteriormente o valor do imposto ao fisco.

O executivo comunitário propõe que os operadores ativos na economia das plataformas nos setores do
transporte de passageiros e do alojamento de curta duração passem "a ser responsáveis pela cobrança
e devolução do IVA às autoridades fiscais quando os prestadores de serviços não o fizerem, por exemplo
porque são pequenas empresas ou prestadores individuais".

As plataformas passarão, assim, a ser responsáveis pela cobrança do IVA caso os motoristas ou os
proprietários dos alojamentos não o façam.

Bruxelas propõe ainda a transição para a comunicação digital de informações em tempo real com base
na faturação eletrónica para as empresas com atividade transfronteiras na UE e a criação de um registo
de IVA único em toda a UE.

Segundo um comunicado, em 2020 os Estados-membros perderam 93 mil milhões de euros em receitas
de IVA, estimando o executivo comunitário que as propostas apresentadas ajudarão os 27 a cobrar
anualmente até 18 mil milhões de euros em receitas do IVA adicionais.

As medidas - que têm de ser aprovadas pelo Conselho da UE e o Parlamento Europeu -- pretendem
modernizar e tornar o sistema do IVA mais eficaz para as empresas e mais resiliente à fraude.
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EXPRESSO

08/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Turismo de Lisboa espera recuperação na quadra natalícia para
níveis próximos de 2019
Os dados indicam que 2022 está a aproximar-se da performance de 2019 e é isso que se
espera para o Natal

O turismo da região de Lisboa deverá recuperar na quadra natalícia deste ano, em comparação com
2021, aproximando-se dos números registados antes da pandemia de covid-19, segundo o diretor-geral
do Turismo de Lisboa, Vítor Costa.

"Esperamos um bom Natal e um próspero Ano Novo em termos da hotelaria da cidade e do negócio da
cidade, pelos turistas que têm mantido aqui uma boa afluência, sendo certo que agora estamos também
a falar da época de inverno", disse à Lusa Vítor Costa, que é também presidente da Entidade Regional de
Turismo da Região de Lisboa.

De acordo com o responsável, desde o final do primeiro trimestre de 2022 tem-se verificado "uma
tendência de melhoria progressiva relativamente aos indicadores de 2021", quando ainda houve uma
vaga forte de covid-19.

Os dados indicam que 2022 está a aproximar-se da performance de 2019 e é isso que se espera para o
Natal, "se não houver nenhuma numa situação que altere esta tendência", referiu.

"Esperávamos que houvesse uma boa recuperação, mas não esperávamos que fosse tão positiva como
foi até agora", afirmou, salientando que os resultados ficaram "um pouco abaixo" em relação a antes da
pandemia, mas obtiveram mais rentabilidade.

Segundo Vítor Costa, os resultados acumulados do ano fixaram-se em "cerca de 10% abaixo ainda de
2019, em termos do número de dormidas de turistas e passageiros do aeroporto", mas "os indicadores
económicos dos últimos dados apontam para um aumento de cerca de 14% relativamente a 2019" em
termos de rentabilidade.

"É evidente que esta percentagem de aumento [da rentabilidade] também tem que ser corrigida com o
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aumento dos custos que existiram, a nível da mão-de-obra, a nível da eletricidade e dos custos que
afetam toda a operação turística, seja qual for o setor. [...] Talvez metade desse valor seja absorvido
pela inflação, mas significa que, mesmo assim, ficamos, em termos da rentabilidade da riqueza gerada
pelo turismo, acima do ano de 2019, o que excedeu um pouco as expectativas iniciais que o setor
tinha", sublinhou.

Para 2023, à semelhança de outras regiões do país, Lisboa como destino turístico tem um "elevado grau
de incerteza".

"Esperamos que esta tendência que eu referi, que é de subida, se possa manter e esperamos atingir os
valores, mesmo em termos quantitativos de números de dormidas e de turistas, idênticos àqueles que
tivemos em 2019, mantendo esta melhoria a nível dos indicadores económicos", considerou o diretor-
geral do Turismo de Lisboa.

No entanto, Vítor Costa realçou que se vive num clima de incerteza em que as previsões para a
operação turística se podem alterar a qualquer momento, nomeadamente tendo em conta "a inflação,
as taxas de juros, o preço dos combustíveis, e várias situações, principalmente a situação da guerra na
Ucrânia e a situação internacional".

"Quando é preciso fazer alguma austeridade individual a primeira coisa tradicionalmente que se corta ou
que se limita são as viagens e as próprias empresas, na parte do turismo de negócios, também uma das
primeiras coisas que cortam é o 'marketing'", reconheceu.

Vítor Costa sublinhou que cerca de 80% dos clientes de Lisboa são oriundos dos países europeus,
"tradicionalmente a zona dos mais ricos do mundo e com mais estabilidade nas últimas décadas", mas
onde agora "há alguns mercados que têm alguns sinais de preocupação".

O número de dormidas de turistas alemães, franceses e do Brasil não recuperou em 2022, mas em
contrapartida existiu uma "subida muito significativa" de hóspedes de outras origens, como dos EUA,
Canadá, Inglaterra e Irlanda, por exemplo, acrescentou.
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JORNAL DO ALGARVE

08/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Capital algarvia apresenta programação Natalícia e de Passagem
de Ano
O presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, anunciou que o município
vai este ano voltar a contar com uma programação alargada de dinamização de
atividades de Natal
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JORNAL I

08/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 5685

REACH: 14000

TAP. Governo apela a entendimento para evitar greve de
tripulantes
Mariana Vieira da Silva e Pedro Nuno Santos dão cartão vermelho à paralisação
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PÚBLICO

08/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 3

AVE: € 7400

REACH: 15000

Greves voltam à TAP quase oito anos depois. Saiba o que está
em causa neste protesto
T AP não sofria uma greve desde Maio de 2015. A última de tripulantes, ligados à greve de
hoje e amanhã, foi em 2014
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PÚBLICO

08/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARTA MOITINHO

OLIVEIRA

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Em dez anos apenas 4% das candidaturas a “vistos gold” foram
recusadas
O SEF recebeu 11.731 candidaturas desde o início do programa. Comissão Europeia já
apontou para dados insuficientes
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JORNAL DO ALGARVE

08/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Fórmula 1 pode voltar a Portimão
A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) admitiu que há negociações
em curso entre o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, e a Fórmula 1
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TVI

07/12/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 50741

REACH: -1

Um avião aterrou de emergência no aeroporto de Faro, devido a
uma anomalia técnica
Um avião aterrou de emergência no aeroporto de Faro, devido a uma anomalia técnica

Um avião aterrou de emergência no aeroporto de Faro, devido a uma anomalia técnica
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BARLAVENTO

07/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

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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POSTAL

07/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Programação de Natal no Algarve à distância de um clique.
Concertos, presépios, estátuas vivas e muito mais - Postal do
Algarve
O novo site da Região de T urismo do Algarve informa sobre tudo o que acontece nos 16
concelhosO novo site da Região de T urismo do Algarve informa sobre tudo o que
acontece nos 16 concelhos

O Natal é vivido intensamente Algarve, seja ao som de concertos musicais, em presépios deslumbrantes
ou eventos de rua, entre muitas propostas imperdíveis, que agora estão à distância de apenas um clique,
no novo site “Algarve Eventos”, com informações sobre tudo o que acontece nos 16 concelhos da
região.

Uma das referências das festividades algarvias de Natal, que atrai cada vez mais visitantes, é o Presépio
de Sal de Castro Marim, feito com mais de 10 toneladas do “melhor sal do mundo”.

O presépio ocupa uma área de 110 m2 e expõe mais de 4500 figuras alusivas ao nascimento de Jesus e
à cultura local. Para visitar na Casa do Sal de Castro Marim, até ao dia 8 de janeiro.

Outro dos pontos altos das celebrações natalícias é o Presépio Gigante de Vila Real de Santo António, o
maior do país, instalado no Centro Cultural António Aleixo.

A estrutura pode ser vista até dia 08 de janeiro e, no ano em que completa a sua 20.ª edição, ocupa
240 m2 e conta com mais de 5700 figuras.

Já a Orquestra Clássica do Sul agendou quatro Concertos de Natal com músicas festivas de
compositores célebres, tais como Coleridge-Taylor, Elgar, Mendelssohn ou Waldteufel, que nos fazem
lembrar que é o tempo do Advento.

A primeira apresentação tem lugar a 17 de dezembro, na Igreja Matriz da Fuzeta, às 19:00. Seguem-se
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os concertos na Igreja de São Pedro do Mar, em Quarteira (dia 18, às 16:00), no Auditório Municipal de
Albufeira (dia 21, às 21:30) e na Igreja Matriz de Altura (dia 22, às 21:30), sempre com entrada
gratuita.

Especialmente a pensar nos amantes do género musical, A Christmas Story, com Ilse Huizinga, sobe aos
palcos algarvios pela mão da Orquestra de Jazz do Algarve. Concertos em Lagoa (dia 17 de dezembro,
às 19:00, Auditório Municipal), em Silves (dia 18, às 18:00, na Praça Al-Mutamid) e em Lagos (dia 21,
às 21:30, no Auditório Duval Pestana).

A consagrada cantora de jazz dos Países Baixos atua ainda em dois concertos em formato quinteto, em
Tavira (dia 20, às 15:00, no Mercado da Ribeira) e em Cachopo (dia 22, às 17:30, na Igreja Paroquial).

O Lago dos Cisnes, um conto de fadas dançado ao som da música de Tchaikovsky e uma das peças
marcantes do bailado clássico mundial, é interpretado pela Companhia de Dança do Algarve no Teatro
das Figuras, em Faro, nos dias 17 (21:00) e 18 de dezembro (18:00).

Nos dias 16 (das 15:00 às 18:00) e 17 de dezembro (das 10:00 às 13:00), as ruas do centro da
cidade de Lagoa são o palco de mais uma edição do evento Estátuas Vivas no Natal.

Ao todo, 16 mestres da arte da imobilidade encarnam diferentes personagens, compondo quadros
artísticos de grande beleza visual, premiados em festivais nacionais e internacionais.

Estas e muitas outras sugestões de Natal estão reunidas em eventos.visitalgarve.pt, o novo site lançado
pela Região de Turismo do Algarve.
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CORREIO DE LAGOS

07/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

Toda a magia de Natal para descobrir no novo site de eventos do
turismo do Algarve
O Natal é vivido intensamente Algarve, seja ao som de concertos musicais, em presépios
deslumbrantes ou eventos de rua, entre muitas propostas imperdíveis, que agora estão à
distância de apenas um clique, no novo site “Algarve Eventos”, um agregador de tudo o
que acontece nos 16 concelhos da região.

O Natal é vivido intensamente Algarve, seja ao som de concertos musicais, em presépios deslumbrantes
ou eventos de rua, entre muitas propostas imperdíveis, que agora estão à distância de apenas um clique,
no novo site “Algarve Eventos”, um agregador de tudo o que acontece nos 16 concelhos da região.

Uma das referências das festividades algarvias de Natal, que atrai cada vez mais visitantes, é o Presépio
de Sal de Castro Marim, feito com mais de 10 toneladas do “melhor sal do mundo”. O presépio ocupa
uma área de 110 m2 e expõe mais de 4500 figuras alusivas ao nascimento de Jesus e à cultura local.
Para visitar na Casa do Sal de Castro Marim, até ao dia 08 de Janeiro.

Outro dos pontos altos das celebrações natalícias é o Presépio Gigante de Vila Real de Santo António, o
maior do país, instalado no Centro Cultural António Aleixo. A estrutura pode ser vista até dia 08 de
Janeiro e, no ano em que completa a sua 20.ª edição, ocupa 240 m2 e conta com mais de 5700 figuras.

Já a Orquestra Clássica do Sul agendou quatro Concertos de Natal com músicas festivas de
compositores célebres, tais como Coleridge-Taylor, Elgar, Mendelssohn ou Waldteufel, que nos fazem
lembrar que é o tempo do Advento. A primeira apresentação tem lugar a 17 de Dezembro, na Igreja
Matriz da Fuzeta, às 19h00. Seguem-se os concertos na Igreja de São Pedro do Mar, em Quarteira (dia
18, às 16h00), no Auditório Municipal de Albufeira (dia 21, às 21h30) e na Igreja Matriz de Altura (dia 22,
às 21h30), sempre com entrada gratuita.

Especialmente a pensar nos amantes do género musical, A Christmas Story, com Ilse Huizinga, sobe aos
palcos algarvios pela mão da Orquestra de Jazz do Algarve. Concertos em Lagoa (dia 17 de Dezembro,

52/57



às 19h00, Auditório Municipal), em Silves (dia 18, às 18h00, na Praça Al-Mutamid) e em Lagos (dia 21,
às 21h30, no Auditório Duval Pestana). A consagrada cantora de jazz dos Países Baixos actua ainda em
dois concertos em formato quinteto, em Tavira (dia 20, às 15h00, no Mercado da Ribeira) e em
Cachopo (dia 22, às 17h30, na Igreja Paroquial).

O Lago dos Cisnes, um conto de fadas dançado ao som da música de Tchaikovsky e uma das peças
marcantes do bailado clássico mundial, é interpretado pela Companhia de Dança do Algarve no Teatro
das Figuras, em Faro, nos dias 17 (21h00) e 18 de Dezembro (18h00).

Nos dias 16 (das 15h00 às 18h00) e 17 de Dezembro (das 10h00 às 13h00), as ruas do centro da
cidade de Lagoa são o palco de mais uma edição do evento Estátuas Vivas no Natal. Ao todo, 16
mestres da arte da imobilidade encarnam diferentes personagens, compondo quadros artísticos de
grande beleza visual, premiados em festivais nacionais e internacionais.

Estas e muitas outras sugestões de Natal estão reunidas em eventos.visitalgarve.pt, o novo site lançado
pela Região de Turismo do Algarve que já é o maior guia de eventos do destino.
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DIÁRIO ONLINE

07/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 280

REACH: -1

Toda a Magia de Natal no novo site do Turismo do Algarve
Mercadinhos, música e outras propostas à distância de um clique

Mercadinhos, música e outras propostas à distância de um clique

O Natal é vivido intensamente Algarve, seja ao som de concertos musicais, em presépios deslumbrantes
ou eventos de rua, entre muitas propostas imperdíveis, que agora estão à distância de apenas um clique,
no novo site “Algarve Eventos”, um agregador de tudo o que acontece nos 16 concelhos da região.

Uma das referências das festividades algarvias de Natal, que atrai cada vez mais visitantes, é o Presépio
de Sal de Castro Marim, feito com mais de 10 toneladas do “melhor sal do mundo”. O presépio ocupa
uma área de 110 m  e expõe mais de 4500 figuras alusivas ao nascimento de Jesus e à cultura local.
Para visitar na Casa do Sal de Castro Marim, até ao dia 08 de janeiro.

Outro dos pontos altos das celebrações natalícias é o Presépio Gigante de Vila Real de Santo António, o
maior do país, instalado no Centro Cultural António Aleixo. A estrutura pode ser vista até dia 08 de
janeiro e, no ano em que completa a sua 20.ª edição, ocupa 240 m  e conta com mais de 5700 figuras.

Já a Orquestra Clássica do Sul agendou quatro Concertos de Natal com músicas festivas de
compositores célebres, tais como Coleridge-Taylor, Elgar, Mendelssohn ou Waldteufel, que nos fazem
lembrar que é o tempo do Advento. A primeira apresentação tem lugar a 17 de dezembro, na Igreja
Matriz da Fuzeta, às 19h00. Seguem-se os concertos na Igreja de São Pedro do Mar, em Quarteira (dia
18, às 16h00), no Auditório Municipal de Albufeira (dia 21, às 21h30) e na Igreja Matriz de Altura (dia 22,
às 21h30), sempre com entrada gratuita.

Especialmente a pensar nos amantes do género musical, A Christmas Story, com Ilse Huizinga, sobe aos
palcos algarvios pela mão da Orquestra de Jazz do Algarve. Concertos em Lagoa (dia 17 de dezembro,
às 19h00, Auditório Municipal), em Silves (dia 18, às 18h00, na Praça Al-Mutamid) e em Lagos (dia 21,
às 21h30, no Auditório Duval Pestana). A consagrada cantora de jazz dos Países Baixos atua ainda em
dois concertos em formato quinteto, em Tavira (dia 20, às 15h00, no Mercado da Ribeira) e em
Cachopo (dia 22, às 17h30, na Igreja Paroquial).

2

2
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O Lago dos Cisnes, um conto de fadas dançado ao som da música de Tchaikovsky e uma das peças
marcantes do bailado clássico mundial, é interpretado pela Companhia de Dança do Algarve no Teatro
das Figuras, em Faro, nos dias 17 (21h00) e 18 de dezembro (18h00).

Nos dias 16 (das 15h00 às 18h00) e 17 de dezembro (das 10h00 às 13h00), as ruas do centro da
cidade de Lagoa são o palco de mais uma edição do evento Estátuas Vivas no Natal. Ao todo, 16
mestres da arte da imobilidade encarnam diferentes personagens, compondo quadros artísticos de
grande beleza visual, premiados em festivais nacionais e internacionais.

Estas e muitas outras sugestões de Natal estão reunidas em eventos.visitalgarve.pt, o novo site lançado
pela Região de Turismo do Algarve que já é o maior guia de eventos do destino.

(Link)
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ALGARVE NOTÍCIAS

09/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Toda a magia de Natal para descobrir no novo site de eventos do
Turismo do Algarve
O Natal é vivido intensamente Algarve, seja ao som de concertos musicais, em presépios
deslumbrantes ou eventos de rua, entre muitas propostas imperdíveis

O Natal é vivido intensamente Algarve, seja ao som de concertos musicais, em presépios deslumbrantes
ou eventos de rua, entre muitas propostas imperdíveis, que agora estão à distância de apenas um clique,
no novo site “Algarve Eventos”, um agregador de tudo o que acontece nos 16 concelhos da região.

Uma das referências das festividades algarvias de Natal, que atrai cada vez mais visitantes, é o Presépio
de Sal de Castro Marim, feito com mais de 10 toneladas do “melhor sal do mundo”. O presépio ocupa
uma área de 110 m2 e expõe mais de 4500 figuras alusivas ao nascimento de Jesus e à cultura local.
Para visitar na Casa do Sal de Castro Marim, até ao dia 08 de janeiro.

Outro dos pontos altos das celebrações natalícias é o Presépio Gigante de Vila Real de Santo António, o
maior do país, instalado no Centro Cultural António Aleixo. A estrutura pode ser vista até dia 08 de
janeiro e, no ano em que completa a sua 20.ª edição, ocupa 240 m2 e conta com mais de 5700 figuras.

Já a Orquestra Clássica do Sul agendou quatro Concertos de Natal com músicas festivas de
compositores célebres, tais como Coleridge-Taylor, Elgar, Mendelssohn ou Waldteufel, que nos fazem
lembrar que é o tempo do Advento. A primeira apresentação tem lugar a 17 de dezembro, na Igreja
Matriz da Fuzeta, às 19h00. Seguem-se os concertos na Igreja de São Pedro do Mar, em Quarteira (dia
18, às 16h00), no Auditório Municipal de Albufeira (dia 21, às 21h30) e na Igreja Matriz de Altura (dia 22,
às 21h30), sempre com entrada gratuita.

Especialmente a pensar nos amantes do género musical, A Christmas Story, com Ilse Huizinga, sobe aos
palcos algarvios pela mão da Orquestra de Jazz do Algarve. Concertos em Lagoa (dia 17 de dezembro,
às 19h00, Auditório Municipal), em Silves (dia 18, às 18h00, na Praça Al-Mutamid) e em Lagos (dia 21,
às 21h30, no Auditório Duval Pestana). A consagrada cantora de jazz dos Países Baixos atua ainda em
do is concertos em formato quinteto, em Tavira (dia 20, às 15h00, no Mercado da Ribeira) e em
Cachopo (dia 22, às 17h30, na Igreja Paroquial).
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O Lago dos Cisnes, um conto de fadas dançado ao som da música de Tchaikovsky e uma das peças
marcantes do bailado clássico mundial, é interpretado pela Companhia de Dança do Algarve no Teatro
das Figuras, em Faro, nos dias 17 (21h00) e 18 de dezembro (18h00).

Nos dias 16 (das 15h00 às 18h00) e 17 de dezembro (das 10h00 às 13h00), as ruas do centro da
cidade de Lagoa são o palco de mais uma edição do evento Estátuas Vivas no Natal. Ao todo, 16
mestres da arte da imobilidade encarnam diferentes personagens, compondo quadros artísticos de
grande beleza visual, premiados em festivais nacionais e internacionais.

Estas e muitas outras sugestões de Natal estão reunidas em https://eventos.visitalgarve.pt/, o novo site
lançado pela Região de Turismo do Algarve que já é o maior guia de eventos do destino.

Ademar Dias

(Link)
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