
CORREIO DA MANHÃ

22/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Algarve
Taxa turística
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DINHEIRO VIVO

21/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: 67600

Municípios do Algarve propõem taxa turística de dois euros em
toda a região
A proposta de taxa turística em tramitação pela Comunidade Intermunicipal do Algarve
(AMAL) prevê a cobrança de dois euros por dormida nos concelhos da região, valor
reduzido para metade na época baixa, foi hoje divulgado.

A proposta de taxa turística em tramitação pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) prevê a
cobrança de dois euros por dormida nos concelhos da região, valor reduzido para metade na época
baixa.

Em comunicado, a AMAL refere que a proposta foi dada a conhecer aos deputados municipais na
segunda e última reunião da Assembleia Intermunicipal do ano, que decorreu em Loulé, na segunda-feira,
e reuniu 47 deputados das várias forças políticas representadas nas 16 assembleias municipais do
Algarve.

A implementação de uma taxa turística idêntica de dois euros nos concelhos do distrito de Faro é o
objetivo da proposta que a AMAL tem em análise com o setor turístico, precisou o organismo.

A mesma fonte recordou que a proposta já tinha sido apresentada em reunião do Conselho
Intermunicipal da AMAL, em novembro, e está, neste momento, em análise com representantes das
principais organizações do setor do turismo no Algarve.

"O modelo a implementar irá ser decidido por uma comissão formada por representantes da AMAL, RTA
[Região de Turismo do Algarve], ATA [Associação de Turismo do Algarve], AIHSA [Associação dos
Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve] e AHETA [Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve]", esclareceu.

A proposta em análise "prevê a implementação da taxa [turística] em todos os concelhos da região e
para todas as tipologias, assim como uma discriminação positiva na época baixa", altura em que se
prevê que seja cobrado metade do valor proposto, ou seja, um euro, justificou a AMAL.
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"Para além disso, prevê que uma parte das receitas venha a ser aplicada em cada município e a outra
parte reverta para a criação de um fundo regional para promoção turística (ligações aéreas em época
baixa) e para animação turística (grandes eventos internacionais)", sublinhou.

Em declarações à agência Lusa, em outubro, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve
(AMAL), António Pina, defendeu a aplicação, a partir de 2023, de uma taxa turística municipal "com um
valor comum" a toda a região.

António Pina, que preside à Câmara de Olhão, destacou na ocasião que os municípios do Algarve já
tinham decidido em 2019 "avançar com a aplicação da taxa turística", mas lembrou que a intenção foi
"suspensa por causa da pandemia [de covid-19]".

O autarca argumentou então que, passado o período crítico pandémico, estava "na altura de voltar à sua
aplicação", mas frisou que a taxa turística só seria aplicada depois de "conversações com os todos os
parceiros" do setor do turismo.

"A decisão não é da AMAL, é de cada um dos municípios. A AMAL tenta apenas consensualizar os
critérios da sua aplicação, mas se houver municípios que entendam não aplicar a taxa, não a aplicam",
disse ainda o responsável.

Atualmente, no Algarve, a taxa turística é apenas aplicada nos concelhos de Faro e Vila Real de Santo
António, o primeiro concelho na região a avançar com a taxa, em 2019.

Em Faro, a taxa foi implementada em março de 2020, mas suspensa logo no mês seguinte, devido à
pandemia de covid-19, tendo sido retomada em março de 2022.

.
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NOTÍCIAS AO MINUTO

21/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4978

REACH: 560000

Proposta taxa turística de dois euros em toda a região do Algarve
A proposta de taxa turística em tramitação pela Comunidade Intermunicipal do Algarve
(AMAL) prevê a cobrança de dois euros por dormida nos concelhos da região, valor
reduzido para metade na época baixa, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a AMAL refere que a proposta foi dada a conhecer aos deputados municipais na
segunda e última reunião da Assembleia Intermunicipal do ano, que decorreu em Loulé, na segunda-feira,
e reuniu 47 deputados das várias forças políticas representadas nas 16 assembleias municipais do
Algarve.

A implementação de uma taxa turística idêntica de dois euros nos concelhos do distrito de Faro é o
objetivo da proposta que a AMAL tem em análise com o setor turístico, precisou o organismo.

A mesma fonte recordou que a proposta já tinha sido apresentada em reunião do Conselho
Intermunicipal da AMAL, em novembro, e está, neste momento, em análise com representantes das
principais organizações do setor do turismo no Algarve.

"O modelo a implementar irá ser decidido por uma comissão formada por representantes da AMAL, RTA
[Região de Turismo do Algarve], ATA [Associação de Turismo do Algarve], AIHSA [Associação dos
Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve] e AHETA [Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve]", esclareceu.

A proposta em análise "prevê a implementação da taxa [turística] em todos os concelhos da região e
para todas as tipologias, assim como uma discriminação positiva na época baixa", altura em que se
prevê que seja cobrado metade do valor proposto, ou seja, um euro, justificou a AMAL.

"Para além disso, prevê que uma parte das receitas venha a ser aplicada em cada município e a outra
parte reverta para a criação de um fundo regional para promoção turística (ligações aéreas em época
baixa) e para animação turística (grandes eventos internacionais)", sublinhou.
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Em declarações à agência Lusa, em outubro, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve
(AMAL), António Pina, defendeu a aplicação, a partir de 2023, de uma taxa turística municipal "com um
valor comum" a toda a região.

António Pina, que preside à Câmara de Olhão, destacou na ocasião que os municípios do Algarve já
tinham decidido em 2019 "avançar com a aplicação da taxa turística", mas lembrou que a intenção foi
"suspensa por causa da pandemia [de covid-19]".

O autarca argumentou então que, passado o período crítico pandémico, estava "na altura de voltar à sua
aplicação", mas frisou que a taxa turística só seria aplicada depois de "conversações com os todos os
parceiros" do setor do turismo.

"A decisão não é da AMAL, é de cada um dos municípios. A AMAL tenta apenas consensualizar os
critérios da sua aplicação, mas se houver municípios que entendam não aplicar a taxa, não a aplicam",
disse ainda o responsável.

Atualmente, no Algarve, a taxa turística é apenas aplicada nos concelhos de Faro e Vila Real de Santo
António, o primeiro concelho na região a avançar com a taxa, em 2019.

Em Faro, a taxa foi implementada em março de 2020, mas suspensa logo no mês seguinte, devido à
pandemia de covid-19, tendo sido retomada em março de 2022.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

22/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • NORTE / SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SANDRA FREITAS

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Autocaravanismo ganha velocidade no Natal e Ano Novo
Cada vez mais portugueses adotam o "quarto de hotel" ambulante nesta época festiva.
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JORNAL DO ALGARVE

22/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

"Não faz sentido concentrar dois grandes hospitais em Faro"
José Carlos Rolo foi eleito para o primeiro mandato como presidente da autarquia em
setembro de 2021. Ao JA, o social-democrata explicou porque defende a construção do
Hospital Central no concelho e revelou que já disponibilizou um terreno à Tutela.
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JORNAL DO ALGARVE

22/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ESPECIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Passagens de ano para todos os gostos
Sem restrições pandémicas, as festas de passagem de ano estão de volta ao Algarve,
desde as mais emblemáticas às mais tradicionais, para todos os gostos e carteiras.
Concertos com reconhecidos artistas portugueses, novo circo e ainda um regresso aos
anos 90 são algumas das sugestões para brindar à chegada de 2023
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PORTUGAL RESIDENT

22/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4980

REACH: -1

Algarve winter wonderland
New campaign promotes Algarve as “appealing choice” for those who want to save on
energy bills this winter

 

New campaign promotes Algarve as “appealing choice” for those who want to save on energy
bills this winter

The Algarve Tourism Association (ATA) has launched a new promotional campaign designed to woo
tourists to the region during the “low season”.

Named ‘Algarve: a different kind of energy’, the campaign promotes the region as an “appealing choice
for those who want to escape harsh winter weather” while saving on energy bills.

Tourists are encouraged to ‘use their energy in nature’ by enjoying the range of outdoor activities that
can be enjoyed in the Algarve’s mild winter weather.

“Get out and about, exploring untouched nature this winter and over 250 species that call the Algarve
home. From salt evaporation ponds to rocky outcrops, long stretches of sandy beaches, and steep hills
with hidden viewpoints, the diversity of nature in the Algarve is sure to amaze all who explore it,” states
the campaign.

The initiative was launched alongside Algarve business association NERA with the goal of “responding to
the current energy crisis that is being felt all over Europe, particularly in central and northern countries,
where winter is tougher and where there is a larger dependency on energy for heating.”
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“Having identified a key opportunity to promote the region, the campaign aims to position the Algarve as
a top destination for those looking to escape the cold and high energy bills,” ATA says in a press release.

The digital campaign is being promoted mainly through a video which showcases “tourism products such
as Nature, Sports and Nautical Sports”, as well as golf, hiking, birdwatching, cycling, and boat trips.

It is aimed at international markets such as the UK, Netherlands, Germany and Spain and at travellers
who can work remotely or stay in the Algarve for medium- or long-duration trips.

“The (Algarve’s) sun and year-round mild climate and the diversity of outdoor activities are strong
arguments to attract those who want to focus on their well-being and comfort while enjoying a relaxing
winter,” said ATA president João Fernandes.

“Here, we not only welcome our visitors with a warm and welcoming hug but also provide them with
interesting ways to use their energy,” he added.

Fernandes also highlighted that visiting the Algarve outside of the busy summer season allows tourists to
discover the region “at a different pace”.

“This calmer season is ideal for tourists who want to experience the authenticity of the destination by
trying everything that makes the Algarve unique,” he said.

Meanwhile, NERA boss Vítor Neto stated that this campaign is a great opportunity for local businesses.

“The arrival of travellers during this time of year is certainly beneficial for businesses in the region, in the
sense that it breathes new life into our economy during a time that is usually quieter,” he said.

Making the Algarve “more sustainable”
Another campaign, this time focusing on making the region more sustainable and aimed at tourism
companies, has also been launched by the Algarve Tourism Board (RTA).

It encourages tourism companies to implement measures which will “make a difference in terms of
reducing their carbon footprint and their energy consumption”.

Switching to LEDs, planting native species in gardens, creating seasonal menus with local products,
investing in water-saving technology and separating waste are among the close to 50 practical tips for
professionals working in the accommodation, golf, restaurant and tourist leisure sectors.

These eco-friendly tips are being promoted online, in videos and in specialised publications.

João Fernandes says the campaign aims to show tourism professionals that they will also be
strengthening their own businesses by protecting the environment.

“In fact, demand from environmentally conscious tourists is increasing. These visitors will only purchase
products or services from (environmentally) responsible companies,” he said.

This is the second campaign promoted by RTA as part of the AwK (Adaptation with Knowledge, Climate
Change) project.

The first, entitled ‘Nature doesn’t take a break’, was aimed at holidaymakers and encouraged them to be
mindful of the environment during their stay, thus helping to protect what makes the Algarve such a
special destination.

Digital transition programme to award €7,000 to tourism
companies
A new international programme which aims to help small- and medium-sized tourism businesses on their
path to digital transition has been launched and is open for companies to apply until January 8.

Entitled ‘Tourism 4.0’, the programme will run for nine months and will provide “coaching, mentoring and
guidance to develop digital skills through training, webinars and other learning activities with specialists,”
according to a statement released by Portugal’s Tourism Innovation Centre (NEST).

At the end of the programme, participating companies will receive €7,000 each.

The programme is open to hotels and accommodation units, travel agencies, tour operators, booking
services and other similar businesses in Portugal, Italy, Spain, Malta and Croatia.
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https://www.youtube.com/watch?v=NYbycv4z63c
https://tempodecuidar.visitalgarve.pt/


“Participants will have access to mentors with specialised knowledge in the focus area of the initiative,
who will work with each SME in order to provide tailor-made coaching and training to elevate team
capabilities and suggest projects to achieve more success.”

Among the mentors will be employees from Microsoft, Google, Nova SBE, Host, Startup Portugal,
RemoteWork, Wamos Portugal, and Turismo de Portugal.

There will be 15 webinars and six workshops as well as online learning sessions tackling a wide range of
issues, from “digital sustainability” to the “challenges and opportunities of digital transformation in the
tourism industry”.

“NEST is proud to be a part of this consortium, representing Portugal as a project partner and
contributing to improve the knowledge of companies in key areas, such as artificial intelligence and data
and analysis,” said NEST executive director Roberto Antunes.

Also planned is a conference in Portugal at the end of the programme which will act as a networking
event for all participants as well as a showcase of the “best projects and solutions” from the participating
SMEs.

By Michael Bruxo
michael.bruxo@portugalresident.com

(Link)
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BARLAVENTO

22/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Piruka e Matias Damásio no ano novo em Portimão | Passagem
de ano em Lagos celebra-se com The Gift
Já sabe onde vai passar o réveillon?
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BARLAVENTO

22/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 610

REACH: -1

Turismo do Algarve lança duas novas campanhas
Lançada pelo T urismo do Algarve, em parceria com o NERA - Associação Empresarial da
Região do Algarve
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JORNAL DO ALGARVE

22/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Metade dos fundos atribuídos a projetos para turismo
Metade dos 231 milhões de euros de fundos comunitários atribuídos para financiar
projetos no Algarve em 2021 destinaram-se ao setor do turismo, anunciou a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve
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JORNAL DO ALGARVE

22/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Rota Literária do Algarve promete "olhar diferenciado sobre a
região"
A “Rota Literária do Algarve”, um dos projetos algarvios aprovados no âmbito do
Orçamento Participativo Portugal (OPP 2018), foi lançada pela Direção Regional de
Cultura do Algarve (DRCAlg), no dia 17 de dezembro, na Câmara Municipal de São Brás
de Alportel.
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JORNAL DO ALGARVE

22/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Turismo do Algarve quer turistas a gastar energia na região
Com o objetivo de atrair visitantes na época baixa, a nova campanha promocional do
T urismo do Algarve apresenta a região como uma escolha apelativa para quem quer fugir
ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura energética.
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DN

22/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Um Natal num restaurante estrelado
CEIA T odos têm estrelas Michelin e terão um jantar de Natal especial para quem não
quer passar a noite em casa. Estes restaurantes apresentam menus que prometem
pratos saborosos e cheios de requinte.
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SÁBADO

22/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • O RANKING

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 6

AVE: € 3960

REACH: 31900

Lisboa no top do turismo
Em outubro foram registados 6,8 milhões de dormidas em Portugal. Destas, 26,6% na
capital portuguesa, um dos melhores destinos do mundo, numa lista liderada por Paris e
Dubai.
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PORTIMÃO JORNAL

22/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

TURISMO
O T urismo do Algarve lançou uma nova campanha para atrair visitantes na época baixa,
tendo como mote a fuga ao Inverno e ao aumento da fatura energética, com uma
estadia na região.

28/52



PORTIMÃO JORNAL

22/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

S. Martinho de tours e o turismo
Por: Pedro Manuel Pereira
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ALGARVE PRIMEIRO

22/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

Ryanair abre novas rotas em 2023 no Porto e em Faro devido a
descida das taxas
A Ryanair anunciou hoje a abertura no próximo verão de 18 novas rotas em Portugal, no
Porto e em Faro, e congratulou-se com a intervenção do regulador que levou à redução
das taxas cobradas pela ANA naqueles aeroportos.

 

A Ryanair anunciou hoje a abertura no próximo verão de 18 novas rotas em Portugal, no Porto e em
Faro, e congratulou-se com a intervenção do regulador que levou à redução das taxas cobradas pela
ANA naqueles aeroportos.

 

Em conferência de imprensa virtual, os presidentes executivos do grupo Ryanair, Michael O’Leary, e da
companhia aérea, Eddie Wilson, imbuídos do espírito da época, anunciaram “presentes de Natal para
Portugal”, com a abertura de sete novas rotas de Faro e 11 do Porto, no próximo ano.

 

Segundo os responsáveis, a decisão surgiu “em resposta direta à intervenção da ANAC [Autoridade
Nacional da Aviação Civil], que forçou a ANA a reduzir as taxas aeroportuárias no Porto e em Faro, no
próximo ano”.

 

Assim, cada um daqueles aeroportos vai contar com mais dois aviões da transportadora de baixo custo.

 

Segundo a transportadora, a decisão representa um investimento adicional de 400 milhões de euros em
Portugal e a criação de 120 novos empregos locais.
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A companhia aérea irlandesa lamentou, porém, que o regulador “não tenha sido capaz de persuadir a
ANA a baixar as taxas em outros aeroportos” e, por isso, “não haverá crescimento adicional em Lisboa,
na Madeira e nos Açores”, em 2023.

 

“Lisboa subiu uns inacreditáveis 12%, temos de reverter esta subida, como no Porto e em Faro. Taxas
mais baixas levam a mais aviões, mais empregos, mais conectividade e mais turismo”, defendeu Eddie
Wilson.

 

A partir de Faro, a Ryanair vai passar a voar também para Aarhus (Dinamarca), Belfast (Irlanda do
Norte), Exeter (Inglaterra), Frankfurt Hahn (Alemanha), Roma Fiumicino (Itália) e Toulouse (França).

 

Já a partir do Porto, abrem novas rotas para Bristol, Leeds (Inglaterra), Castellon (Espanha), Maastricht
(Países Baixos), Nimes, Estrasburgo (França), Shannon (Irlanda), Estocolmo (Suécia), Trapani, Turim
(Itália) e Wroclaw (Polónia).

 

“Além das taxas excessivas, uma outra ameaça ao crescimento do turismo em Portugal surge na forma
de taxas ETS [taxas ambientais], que visam, injustamente, voos de curta distância, tendo sido
recentemente proposta a inclusão das regiões ultraperiféricas da União Europeia, incluindo a Madeira, já
em 2024”, apontou Michael O’Leary.

 

Para o líder da companhia aérea, se esta medida for aprovada, “os turistas irão enfrentam custos mais
elevados ao visitar a Madeira, em relação a outros destinos de férias não europeus, o que significa que a
ilha, provavelmente, perderá visitantes para destinos fora da UE, como Marrocos, Turquia e Jordânia, que
estão isentos do pagamento de ETS”.

 

(Link)
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JORNAL SOL

22/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 11000

Ryanair investe 400 milhões em 18 novas rotas
A decisão surgiu 'em resposta direta à intervenção da ANAC [Autoridade Nacional da
Aviação Civil], que forçou a ANA a reduzir as taxas aeroportuárias no Porto e em Faro, no
próximo ano'.

A Ryanair vai criar mais 18 novas rotas para ligar o Porto e Faro ao resto da Europa no verão de 2023.
O investimento de 400 milhões de euros, que incluirá ainda a adição de quatro novas aeronaves e que
que permitirá criar 120 postos de trabalho.

A decisão surgiu “em resposta direta à intervenção da ANAC [Autoridade Nacional da Aviação Civil], que
forçou a ANA a reduzir as taxas aeroportuárias no Porto e em Faro, no próximo ano”.

A partir de Faro, a Ryanair vai passar a voar também para Aarhus (Dinamarca), Belfast (Irlanda do
Norte), Exeter (Inglaterra), Frankfurt Hahn (Alemanha), Roma Fiumicino (Itália) e Toulouse (França).

Já a partir do Porto, abrem novas rotas para Bristol, Leeds (Inglaterra), Castellon (Espanha), Maastricht
(Países Baixos), Nimes, Estrasburgo (França), Shannon (Irlanda), Estocolmo (Suécia), Trapani, Turim
(Itália) e Wroclaw (Polónia).
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DIÁRIO AS BEIRAS

22/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • ESSENCIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 351

REACH: -1

Ryanair abre 18 novas rotas no Porto e em Faro
A Ryanair anunciou ontem a abertura no próximo verão de 18 novas rotas em Portugal
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JORNAL I

22/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DINHERIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Ryanair investe 400 milhões em 18 novas rotas
A Ryanair vai criar mais 18 novas rotas para ligar o Porto e Faro ao resto da Europa
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SUL INFORMAÇÃO

22/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Uma rota para conhecer o Algarve com a Lídia, o Aleixo e a
Sophia
Rota Literária do Algarve foi lançada este sábado, 17 de Dezembro, numa sessão em São
Brás de Alportel

Nela cabem Lídia Jorge, António Aleixo, João de Deus, Cândido Guerreiro, Sophia de Mello Breyner, Júlio
Dantas e muitos mais. O Algarve já tem uma Rota Literária que percorre o território, sempre com o
mesmo propósito: e se passássemos a olhr a região «também pelo prisma da literatura» e «não só
pelos areais bonitos e água quentinha»?

Em 1950, Miguel Torga publicou um dos seus principais livros. “Portugal” é o retrato do país que o
escritor percorreu, registando paisagens, monumentos e sentimentos.

Um dos capítulos é dedicado ao Algarve.

E diz o escritor logo no início: «O Algarve, para mim, é sempre um dia de férias na pátria. Dentro dele
nunca me considero obrigado a nenhum civismo, a nenhuma congeminação telúrica nem humana».

Mais tarde, concretiza: «no fundo, e à semelhança dos nossos primeiros reis, que se intitulavam
senhores de Portugal e dos Algarves, separando sabiamente nos seus títulos o que era centrípeto do que
era centrífugo no todo da Nação, não me vejo verdadeiramente dentro da pátria».

O texto de Torga fala do Algarve como um «paraíso», mas também de um sítio votado ao
esquecimento – «a política não entrou ali. A literatura não pontifica ali. O ritmo das horas não é quebrado
pelos solavancos dos jornais e rádio. Quando as notícias chegam, já é tarde».
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Sílvia Quitério e Rita Baleiro, professoras na Universidade do Algarve, são as mentoras da nova “Rota
Literária do Algarve” e tiveram esse esquecimento do Algarve muito presente.

Daí que assumam, sem rodeios, que um dos objetivos é mesmo «contrariar Miguel Torga»; mostrar
«que não tinha razão» e que esta também é uma terra de escritores e de muito mais do que só um local
de férias.

A ideia de criar esta rota, que é inédita na região, nasceu em 2016.

«Nós já trabalhávamos em literatura e turismo, somos investigadoras nessa área e houve uma ida a
Alte, em 2016, em que percebemos que havia ali um património literário que não era suficientemente
usufruído», explica Sílvia Quitério.

O clique deu-se quando, nesse passeio, as investigadoras viram um conjunto de turistas, estrangeiros e
portugueses, a ler poemas de Cândido Guerreiro, nuns azulejos perto das fontes, sem «perceberem bem
o que ali estava».

«Depois de falarmos sobre a possibilidade de traduzir os painéis que lá estão, pensámos por que não
fazer uma oferta mais estruturada?», conta Sílvia Quitério.

Assim nasceu, em 2017, o primeiro itinerário, na altura só dedicado a Alte e a Cândido Guerreiro.

Pouco tempo depois, houve mais um, sobre o Ameixial, criado por alturas do Festival de Caminhadas,
até que Sílvia Quitério e Rita Baleiro perceberam que gostariam mesmo «de criar uma rota literária por
todo o Algarve».

O Orçamento Participativo Portugal (OPP) de 2018 possibilitou tornar o sonho realidade: a “Rota Literária
do Algarve” foi um dos projetos mais votados e nasceu oficialmente agora, em Dezembro de 2022.

No total, há 16 itinerários à escolha, em quase todos os concelhos – faltam Albufeira, Lagoa, Portimão e
Aljezur, mas a Direção Regional de Cultura do Algarve vai dar uma “ajuda” nos municípios que ainda não
constam.

A rota tem um total de 175 textos literários, de 85 autores.

Esta é uma rota que se centra nos lugares e na maneira como os autores se relacionam com esses
mesmos locais. Há textos de escritores algarvios, mas também de autores que, não sendo naturais da
região, escreveram sobre ela.

Por exemplo: o itinerário de São Bartolomeu de Messines é dedicado a João de Deus, o autor da
“Cartilha Maternal”, percorrendo locais icónicos da vila.

O de São Brás de Alportel também passa por vários sítios, à boleia de muitos escritores, como José Dias
Sancho ou Bernardo Passos, mas em Lagos há textos de Sophia que, não sendo algarvia, tinha casa em
Lagos.

Rita Baleiro explica que o ponto de partida, para cada itinerário, «foi sempre ao local e começar a
identificar lugares associados aos autores».

«A partir daí, foi definir locais de paragem, com a preocupação que os itinerários fossem todos
relativamente fáceis, até porque a nossa ambição é também chegar às escolas», acrescenta.
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A pandemia, reconhecem as mentoras desta iniciativa, foi um entrave

Lançada a rota, cujos textos são de vários géneros (poesia, contos, crónica, lendas, teatro e literatura
de viagens), o objetivo passa por levá-la ao maior número de pessoas possível.

«Já temos um site, redes sociais e a nossa ideia é também ir às escolas e falar com a própria Região de
Turismo do Algarve. Queremos ir onde for preciso para divulgar a nossa rota», garante Sílvia Quitério.

O objetivo é sempre o mesmo.

«Nós queremos que se veja o Algarve também pelo prisma da literatura e mostrrr aos algarvios que nós
temos razões para nos orgulhar além do sol, da praia e das chaminés bonitas», concluem.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

22/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 790

REACH: 35000

Assembleia de emergência de pilotos da TAP marcada para 29
O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, que convocou uma greve de
tripulantes da T AP no inicio do mês, marcou uma assembleia-geral de emergência para
dia 29, para discutir a proposta da empresa.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

22/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 790

REACH: 35000

Ryanair com mais 11 rotas no Aeroporto Sá Carneiro
Faro também terá sete novas ligações em 2023
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JORNAL I

22/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Tripulantes da TAP discutem proposta no dia 29
O SNPVAC marcou uma assembleia geral de emergência
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PORTO CANAL

21/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Ryanair anuncia novas rotas para o Porto e Faro em 2023
A Ryanair anunciou esta quarta-feira a abertura no próximo verão de 18 novas rotas em
Portugal, no Porto e em Faro. Em comunicado, a companhia aérea divulgou sete novas
rotas para Faro e 11 para o Porto.

A Ryanair anunciou esta quarta-feira a abertura no próximo verão de 18 novas rotas em Portugal, no
Porto e em Faro. Em comunicado, a companhia aérea divulgou sete novas rotas para Faro e 11 para o
Porto.

A empresa referiu que irá adicionar duas aeronaves no Porto e em Faro “a partir do verão de 2023”,
representando um investimento adicional de 400 milhões de euros em Portugal e a criação de 120 novos
empregos locais.

“Este crescimento no Porto e Faro é resultado direto da intervenção da ANAC (Autoridade Nacional de
Aviação Civil) que forçou a ANA (Aeroportos de Portugal) a reduzir as taxas aeroportuárias no Porto e
em Faro, no próximo ano”.

A companhia aérea irlandesa lamentou que o regulador "não tenha sido capaz de persuadir a ANA a
baixar as taxas em outros aeroportos" e, por isso, "não haverá crescimento adicional em Lisboa, na
Madeira e nos Açores", em 2023.

A partir do Porto, surgem novas rotas para Bristol, Leeds (Inglaterra), Castellon (Espanha), Maastricht
(Países Baixos), Nimes, Estrasburgo (França), Shannon (Irlanda), Estocolmo (Suécia), Trapani, Turim
(Itália) e Wroclaw (Polónia).

Já a partir de Faro, a Ryanair vai passar a voar também para Aarhus (Dinamarca), Belfast (Irlanda do
Norte), Exeter (Inglaterra), Frankfurt Hahn (Alemanha), Roma Fiumicino (Itália), Toulouse (França)
e Barcelona (Espanha).
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JORNAL I

21/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 11000

Ryanair investe 400 milhões em 18 novas rotas
A decisão surgiu “em resposta direta à intervenção da ANAC [Autoridade Nacional da
Aviação Civil], que forçou a ANA a reduzir as taxas aeroportuárias no Porto e em Faro, no
próximo ano”.

A Ryanair vai criar mais 18 novas rotas para ligar o Porto e Faro ao resto da Europa no verão de 2023.
O investimento de 400 milhões de euros, que incluirá ainda a adição de quatro novas aeronaves e que
que permitirá criar 120 postos de trabalho.

A decisão surgiu “em resposta direta à intervenção da ANAC [Autoridade Nacional da Aviação Civil], que
forçou a ANA a reduzir as taxas aeroportuárias no Porto e em Faro, no próximo ano”.

A partir de Faro, a Ryanair vai passar a voar também para Aarhus (Dinamarca), Belfast (Irlanda do
Norte), Exeter (Inglaterra), Frankfurt Hahn (Alemanha), Roma Fiumicino (Itália) e Toulouse (França).

Já a partir do Porto, abrem novas rotas para Bristol, Leeds (Inglaterra), Castellon (Espanha), Maastricht
(Países Baixos), Nimes, Estrasburgo (França), Shannon (Irlanda), Estocolmo (Suécia), Trapani, Turim
(Itália) e Wroclaw (Polónia).

46/52



KIOSQUE DA AVIAÇÃO

21/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Ryanair abre 19 novas rotas no Porto e em Faro com descida de
taxas. Lisboa e ilhas ficam de fora - Kiosque da Aviação
A Ryanair anunciou hoje a abertura no próximo verão de 18 novas rotas em Portugal, no
Porto e em Faro, e congratulou-se com a intervenção do regulador que levou à redução
das taxas cobradas pela ANA naqueles aeroportos. Em conferência de imprensa virtual,
os presidentes executivos do grupo Ryanair, Michael O ’Leary, e da companhia aérea,
Eddie Wilson, imbuídos do espírito da época, anunciaram “presentes de Natal para
Portugal”, com a abertura de sete novas rotas de Faro e 11 do Porto, no próximo ano.
Segundo os responsáveis, a decisão surgiu “

A Ryanair anunciou hoje a abertura no próximo verão de 18 novas rotas em Portugal, no Porto e em
Faro, e congratulou-se com a intervenção do regulador que levou à redução das taxas cobradas pela
ANA naqueles aeroportos.

Em conferência de imprensa virtual, os presidentes executivos do grupo Ryanair, Michael O’Leary, e da
companhia aérea, Eddie Wilson, imbuídos do espírito da época, anunciaram “presentes de Natal para
Portugal”, com a abertura de sete novas rotas de Faro e 11 do Porto, no próximo ano.

Segundo os responsáveis, a decisão surgiu “em resposta direta à intervenção da ANAC [Autoridade
Nacional da Aviação Civil], que forçou a ANA a reduzir as taxas aeroportuárias no Porto e em Faro, no
próximo ano”.
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Assim, cada um daqueles aeroportos vai contar com mais dois aviões da transportadora de baixo custo.

Segundo a transportadora, a decisão representa um investimento adicional de 400 milhões de euros em
Portugal e a criação de 120 novos empregos locais.

A companhia aérea irlandesa lamentou, porém, que o regulador “não tenha sido capaz de persuadir a
ANA a baixar as taxas em outros aeroportos” e, por isso, “não haverá crescimento adicional em Lisboa,
na Madeira e nos Açores”, em 2023.

“Lisboa subiu uns inacreditáveis 12%, temos de reverter esta subida, como no Porto e em Faro. Taxas
mais baixas levam a mais aviões, mais empregos, mais conectividade e mais turismo”, defendeu Eddie
Wilson.

A partir de Faro, a Ryanair vai passar a voar também para Aarhus (Dinamarca), Belfast (Irlanda do
Norte), Exeter (Inglaterra), Frankfurt Hahn (Alemanha), Roma Fiumicino (Itália) e Toulouse (França).

Já a partir do Porto, abrem novas rotas para Bristol, Leeds (Inglaterra), Castellon (Espanha), Maastricht
(Países Baixos), Nimes, Estrasburgo (França), Shannon (Irlanda), Estocolmo (Suécia), Trapani, Turim
(Itália) e Wroclaw (Polónia).

“Além das taxas excessivas, uma outra ameaça ao crescimento do turismo em Portugal surge na forma
de taxas ETS [taxas ambientais], que visam, injustamente, voos de curta distância, tendo sido
recentemente proposta a inclusão das regiões ultraperiféricas da União Europeia, incluindo a Madeira, já
em 2024”, apontou Michael O’Leary.

Para o líder da companhia aérea, se esta medida for aprovada, “os turistas irão enfrentam custos mais
elevados ao visitar a Madeira, em relação a outros destinos de férias não europeus, o que significa que a
ilha, provavelmente, perderá visitantes para destinos fora da UE, como Marrocos, Turquia e Jordânia, que
estão isentos do pagamento de ETS”.
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NEWSAVIA

22/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

O’Leary admite que a Ryanair pode escolher Portugal para
instalar novo centro de treinos
Michael O ’Leary, presidente executivo do Grupo Ryanair admitiu nesta quarta-feira, dia
21 de dezembro, que é “cada vez mais provável” que o novo centro de treinos para
tripulantes das c…

Michael O’Leary, presidente executivo do Grupo Ryanair admitiu nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro,
que é “cada vez mais provável” que o novo centro de treinos para tripulantes das companhias aéreas do
grupo, de matriz irlandesa, pode ser instalado em Portugal, e não em Espanha, e apontou uma decisão
antes do final de janeiro.

“Está a tornar-se cada vez mais provável que Portugal seja o vencedor, como sempre acontece quando
o concorrente é Espanha”, disse o presidente executivo do grupo, Michael O’Leary, em conferência de
imprensa virtual, acompanhado pelo presidente executivo da companhia de aviação, Eddie Wilson.

A localização para o novo centro de treinos da companhia aérea ainda não está decidida, mas o
responsável apontou que deverá ser anunciada “antes do final de janeiro”.

No início de setembro, Michael O’Leary disse, num encontro com jornalistas, em Dublin, na Irlanda, que a
Ryanair quer abrir um novo centro de treinos para pilotos e tripulantes de cabina na Península Ibérica e
admitiu que o Porto é uma das hipóteses em consideração.

No entanto, no final de outubro, em Lisboa, Eddie Wilson avançou que a decisão deveria ser tomada nos
três meses seguintes e que Madrid se apresentava como uma opção com melhores conexões.

49/52



O responsável disse ainda que a empresa estava a analisar a hipótese de abrir instalações em Lisboa
para a equipa de tecnologias de informação, que pretende reforçar.

Na mesma ocasião, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, disse que a cidade quer
estar na corrida para a localização do novo centro de inovação da Ryanair.

“Farei tudo o que puder para que a Ryanair também se estabeleça aqui, mais um centro de inovação em
Lisboa, acho que isso é importante, portanto vamos tentar estar nesta corrida”, assegurou Carlos
Moedas aos jornalistas, à margem da cerimónia do 20.º aniversário da Ryanair, na Escola de Hotelaria e
Turismo de Lisboa, que contou com a presença de vários representantes do setor.

O autarca sublinhou que a concorrência para a localização do novo centro é “entre cidades de toda a
Europa” e defendeu que Lisboa “tem de criar essa atratividade”.
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KIOSQUE DA AVIAÇÃO

21/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

É “cada vez mais provável” que o novo centro de treinos da
Ryanair seja em Portugal - Kiosque da Aviação
O presidente executivo da Ryanair disse hoje que é “cada vez mais provável” que o novo
centro de treinos da companhia seja instalado em Portugal, e não em Espanha, e apontou
uma decisão antes do final de janeiro. “Está a tornar-se cada vez mais provável que
Portugal seja o vencedor, como sempre acontece quando o concorrente é Espanha”,
disse o presidente executivo do grupo, Michael O ’Leary, em conferência de imprensa
virtual, acompanhado pelo presidente executivo da companhia de aviação, Eddie Wilson.
A localização para o novo centro de trein

O presidente executivo da Ryanair disse hoje que é “cada vez mais provável” que o novo centro de
treinos da companhia seja instalado em Portugal, e não em Espanha, e apontou uma decisão antes do
final de janeiro.

“Está a tornar-se cada vez mais provável que Portugal seja o vencedor, como sempre acontece quando
o concorrente é Espanha”, disse o presidente executivo do grupo, Michael O’Leary, em conferência de
imprensa virtual, acompanhado pelo presidente executivo da companhia de aviação, Eddie Wilson.

A localização para o novo centro de treinos da companhia aérea ainda não está decidida, mas o
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responsável apontou que deverá ser anunciada “antes do final de janeiro”.

No início de setembro, Michael O’Leary disse, num encontro com jornalistas, em Dublin, Irlanda, que a
Ryanair quer abrir um novo centro de treinos para pilotos e tripulantes de cabine na Península Ibérica e
admitiu que o Porto é uma das hipóteses em consideração.

No entanto, no final de outubro, em Lisboa, Eddie Wilson avançou que a decisão deveria ser tomada nos
três meses seguintes e que Madrid se apresentava como uma opção com melhores conexões.

O responsável disse ainda que a empresa estava a analisar a hipótese de abrir instalações em Lisboa
para a equipa de tecnologias de informação, que pretende reforçar.

Na mesma ocasião, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, disse que a cidade quer
estar na corrida para a localização do novo centro de inovação da Ryanair.

“Farei tudo o que puder para que a Ryanair também se estabeleça aqui, mais um centro de inovação em
Lisboa, acho que isso é importante, portanto vamos tentar estar nesta corrida”, disse Carlos Moedas
aos jornalistas, à margem da cerimónia do 20.º aniversário da Ryanair, na Escola de Hotelaria e Turismo
de Lisboa, que contou com a presença de vários representantes do setor.

O autarca sublinhou que a concorrência para a localização do novo centro é “entre cidades de toda a
Europa” e defendeu que Lisboa “tem de criar essa atratividade”.

52/52


