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Governo: "Medidas são muito duras, mas acordos com sindicatos
são essenciais para a sobrevivência da TAP"
"Estas negociações resultaram na assinatura de 6 acordos de emergência com 15
estruturas sindicais, que abrangem os pilotos, os tripulantes de cabina e o pessoal de
terra, incluindo os trabalhadores da aviação civil e aeroportos, manutenção de
aeronaves, metalúrgicos e afins, quadros da aviação come

O Ministério das Infraestruturas congratulou-se hoje se com a celebração dos acordos de emergência
com a generalidade dos sindicatos representativos da TAP S.A.. “Estes acordos são essenciais para a
sobrevivência presente e para a sustentabilidade futura da empresa”, segundo comunicado do ministério
divulgado esta segunda-feira, 8 de fevereiro.A tutela de Pedro Nuno Santos destaca que o grupo TAP
“vive um momento extremamente difícil do ponto de vista operacional e financeiro, consequência das
medidas restritivas nacionais e internacionais de resposta à pandemia. A estas dificuldades presentes
acrescem os desafios futuros, que resultam da necessidade de a empresa implementar ao longo dos
próximos quatro anos um exigente Plano de Reestruturação, cuja versão final está neste momento a ser
negociada com a Comissão Europeia e que implicará um redimensionamento da empresa, com impacto
no volume da frota e no número de trabalhadores”.As “intensas negociações” decorreram ao longo das
últimas semanas entre o Governo, a administração da TAP S.A. e os sindicatos da empresa no “sentido
de se chegar a acordos de emergência para vigorarem até 2024, ou até à celebração e implementação
de novos acordos de empresa entre as partes”.“Essas negociações resultaram na assinatura de 6
acordos de emergência com 15 estruturas sindicais, que abrangem os Pilotos, os Tripulantes de Cabina e
o Pessoal de Terra, incluindo os trabalhadores da aviação civil e aeroportos, manutenção de aeronaves,
metalúrgicos e afins, quadros da aviação comercial, trabalhadores da aviação civil, economistas, técnicos
de handling, entre outros”, segundo a tutela.O ministério destaca que alguns dos acordos “só entrarão
em vigor depois, e no caso de merecerem a concordância dos trabalhadores associados”.Os acordos
visam fundamentalmente a “redução do nível salarial e em medidas voluntárias, tais como o trabalho a
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tempo parcial, a revogação de contratos de trabalho, reformas antecipadas e acordos de pré-reforma, e
são compatíveis com as metas financeiras inscritas no Plano de Reestruturação”.“Existe a plena
consciência de que as medidas previstas nos acordos são muito duras para os trabalhadores da TAP
S.A., e que os acordos não poderiam ter sido alcançados sem a compreensão demonstrada pelos
sindicatos em relação à muitíssimo difícil situação que a empresa”, de acordo com o comunicado.“Aos
sindicatos e aos trabalhadores que demonstraram estar à altura do momento histórico que a empresa
atravessa, o MIH deixa uma sincera palavra de reconhecimento pelo enorme esforço que mostraram
estar disponíveis a fazer pelo presente e pelo futuro da TAP S.A. e pela preservação do maior número
possível de postos de trabalho. Os sacrifícios serão feitos em nome da TAP S.A., dos seus trabalhadores,
do país e da economia nacional, e cabe a todos nós – acionista, administração e trabalhadores –
mostrarmos, ao longo dos próximos anos, que eles valeram a pena”, pode-se ler.  Ler mais
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"Clima de pacificação e de entendimento social". TAP chega a
acordo com todos os sindicatos
Para empresa, trata-se de um “assinalável feito” ter chegado a acordo com todas as
estruturas representativas dos trabalhadores, em tão pouco tempo. Acordos vigorarão
até 31 de dezembro de 2024 ou até à celebração e implementação de novos Acordos de
Empresa entre as partes.

A TAP chegou a um entendimento “com todas as estruturas representativas dos trabalhadores no que
respeita aos Acordos de Emergência”.Num comunicado enviado, este domingo, citado pela “RTP”, o
Conselho de Administração da empresa de aviação informa que os acordos de emergência ainda têm de
ser ratificados por algumas estruturas, como é o caso dos pilotos do SPAC (Sindicato dos Pilotos da
Aviação Civil), no entanto, considera que estes entendimentos representam um “clima de pacificação e
de entendimento social, o caminho da reestruturação e da recuperação da TAP”.Estes entendimentos
devem vigorar até “31 de dezembro de 2024 ou até à celebração e implementação de novos Acordos
de Empresa entre as partes”.Para empresa, trata-se de um “assinalável feito” ter chegado a acordo com
todas as estruturas representativas dos trabalhadores, em tão pouco tempo, agradecendo ainda a
“contribuição inestimável do Ministério das Infraestruturas e Habitação”, “determinante em muitos dos
momentos”. Na mesma nota, Miguel Frasquilho (presidente do Conselho de Administração) e Ramiro
Sequeira (presidente da Comissão Executiva), fazem um agradecimento aos sindicatos:“Queremos
agradecer a forma aberta, empenhada e construtiva com que negociaram e trabalharam para chegar a
um entendimento, o sentido de urgência a que atenderam e o contributo para a defesa do interesse
comum: a sobrevivência e sustentabilidade da Companhia”. em atualização Ler mais
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Acordo com o Sindicato do Pessoal de Voo evita despedimento
de 580 tripulantes da TAP
A administração da T AP tinha identificado na sua proposta inicial submetida ao Sindicato
do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) um excesso de tripulantes que incluía 140
supervisores de cabine, 428 chefes de cabine e 178 comissários de bordo, num total de
746 tripulantes, mas as negociações com

O ‘acordo de emergência’ alcançado pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil
(SNPVAC) evita o despedimento de 580 tripulantes entre o universo dos excedentários inicialmente
identificado pela TAP, explica o sindicato, salvaguardando o facto de que “este número não se encontra
fechado, sendo que mais postos de trabalho poderão ser salvos em função da quantidade de tripulantes
que aderirem às medidas laborais de adesão voluntária”, explicou o SNPVAC num comunicado enviado
aos associados, a que o Jornal Económico teve acesso.Desta forma, culminou o processo negocial
“entre o SNPVAC, a administração da TAP e o Estado português relativo ao ‘Acordo de Emergência’ com
os tripulantes de cabine, para vigorar na TAP SA até final de 2024 ou até à celebração e implementação
de novo Acordo de Empresa (AE) entre as partes, coincidindo com o período de reestruturação incluído
no Plano de Reestruturação submetido à Comissão Europeia (DG COMP), refere o SNPVAC, liderado por
Henrique Louro Martins.“Infelizmente todo este processo negocial poderia ter tido mais tempo de
negociação, uma vez que este plano de reestruturação é falado há vários meses”, refere o comunicado,
adiantando que “o SNPVAC sempre propôs alternativas e soluções com vista a minorar o impacto deste
plano nos tripulantes de cabine e sempre se mostrou disponível, desde a primeira hora, para fazer parte
do processo”.“Da parte da TAP assistimos a vários condicionalismos, nomeadamente a adiamentos
sucessivos no que respeita à concretização das medidas de adesão voluntárias (a própria empresa
estabeleceu o prazo de 30 de dezembro para a sua implementação), somente apresentaram alguns
objetivos genéricos do Plano de Reestruturação a 10 de dezembro; só a 18 de janeiro apresentaram
medidas concretas e objetivas incluídas no plano e somente no decurso da negociação foram a conta-
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gotas apresentados alguns números e dados relevantes para as matérias a negociar”, queixa-se o
sindicato.“O SNPVAC iniciou o processo negocial com o objetivo de construir uma alternativa à
implementação unilateral do Regime Sucedâneo, aprovado pelo Despacho nº 818-A/2021”, refere o
comunicado, explicando que, “neste diploma, o Governo autoriza a administração da TAP a suprimir
todas as convenções laborais em vigor”.O “Acordo de Emergência” agora alcançado (ou a sua
alternativa, o Regime Sucedâneo) são “condições necessárias, mas não suficientes, para a aprovação do
Plano de Reestruturação por parte da DG COMP”, refere o comunicado do SNPVAC, entendendo que,
“para aprovar o plano, a DG COMP necessita, entre outras condições, de evidência concreta que as
metas inscritas no Plano de Reestruturação são atingíveis com os instrumentos ao dispor da
empresa”.“Essa evidência é obtida, ou através de acordo com os vários sindicatos, ou através do
instrumento legal que atribui à empresa a capacidade de impor as medidas necessárias para alcançar
aquelas metas”, adianta o comunicado, alertando para que “a não aprovação do Plano de
Reestruturação por parte da DG COMP torna ilegal o financiamento do Estado português à TAP (até ao
momento 1.200 milhões de euros), obrigando por isso à sua devolução o que, nas atuais condições,
implica a liquidação da empresa”.Os objetivos inscritos no Plano de Reestruturação para o grupo
profissional dos tripulantes de cabina implicavam “a redução do número de efetivos em 746, já depois da
saída de todos os contratados a termo (a que lamentavelmente temos vindo a assistir, desde abril do
ano passado), assim como a redução da massa salarial em cerca de 60% em 2021 e 2022 face ao
registado em 2019”, informa o comunicado.“Perante estes objetivos, em cuja definição não participou e
que só conheceu após a entrega do Plano de Reestruturação em Bruxelas (que ocorreu a 10 de
dezembro de 2020), a direção do SNPVAC teve como principal objetivo negocial, a redução do número
de despedimentos na classe, pelo impacto nefasto que a situação de desemprego pode acarretar em
tantas centenas de famílias, num sector que vai estar muito condicionado nos próximos anos”, explica o
sindicato.Assim, antecipando-se à administração da TAP, o SNPVAC enviou, a 12 de janeiro de 2021,
“uma proposta de acordo que, não colocando em causa os objetivos do Plano de Reestruturação,
permitia evitar os despedimentos através da adoção de medidas de carácter voluntário,
designadamente, trabalho a tempo parcial, pré-reformas e reformas antecipadas, mobilidade laboral
entre a TAP e Portugália e um programa de rescisões por mútuo acordo (RMA)”, detalha o
comunicado.“A TAP não respondeu a essas propostas, nem implementou qualquer regime de adesão
voluntária (facto a que se tinha comprometido até 30 de dezembro de 2020) e optou por enviar ao
SNPVAC, uma proposta de ‘acordo de emergência’ que suspendia todas as cláusulas remuneratórias e as
referentes a condições laborais existentes no AE e demais acordos e protocolos em vigor, ao mesmo
tempo que impunha um corte, transversal a todos os trabalhadores, de 25% das remunerações e o
despedimento de 746 tripulantes”, refere o sindicato, explicando que “o excesso de tripulantes
identificado pela TAP na sua proposta inicial incluía 140 supervisores de cabine, 428 chefes de cabine e
178 CAB” (comissários de bordo).“É imperioso que cada um de nós tenha a serenidade de avaliar todo
este processo e o seu resultado, para que daí resulte uma tomada de decisão em consciência”, apela o
SNPVAC, adiantando que fica “marcado um Webinar para a próxima terça-feira cujo link será enviado
oportunamente” seus aos associados. Ler mais
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Arrendamento ganha com perda de AL
A perda de negócio está levar investidores a apostarem no arrendamento de longa
duração, levando preços a descer. Para quem comprar, os valores ainda estão aquém do
desejado.

O ‘fim’ do alojamento local – uma consequência da pandemia que afastou turistas do mercado nacional –
já está a ter efeitos no mercado do arrendamento. Os últimos dados do setor já mostram essa
tendência: preço médio do arrendamento caiu 13,5% em janeiro quando comparado ao mesmo mês do
ano passado. No entanto, em sentido inverso, e na comparação feita com dezembro do ano passado,
este indicador regista um crescimento de 1,2%.Questionado sobre se a crise já conhecida no alojamento
local pode ditar aumento da oferta e logo redução de preços, o presidente da Associação dos
Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) não tem dúvidas que sim. E
justifica: «Se numa primeira fase os operadores de AL estavam na esperança de uma célere recuperação
do mercado, até pelos sinais mais ou menos positivos que tivemos aquando o primeiro desconfinamento
e no período de verão, nesta fase já começam a sentir há demasiado tempo as consequências da crise
sanitária, pelo que é expectável que se assista a um crescimento da oferta disponível de ativos que
advêm deste mercado», diz Luís Lima a este jornal.Da mesma opinião é Ricardo Sousa, CEO da Century
21 Portugal. No entanto, defende que esta aspeto não será determinante. «São mercados muito
distintos e a caracterização dos imóveis – em termos de tipologias e localização – na sua maioria não se
ajusta às necessidades de procura das famílias portuguesas para o arrendamento de longa duração». No
caso da ERA, seu diretor-geral lembra que o turismo em Portugal «tem uma forte influência no mercado
de imóveis de alojamento local». Uma vez que neste momento ainda pouco se sabe sobre a
recuperação deste setor «iremos continuar a verificar a conversão de muitos destes imóveis para
arrendamento de longa ou média duração, o que irá estabilizar os preços e, possivelmente, registar um
ligeiro decréscimo no valor dos imóveis», diz Rui Torgal, acrescentando que antecipa «que este seja o
caminho para o mercado do arrendamento em 2021, embora tenhamos sempre o fator da incerteza
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agregado às nossas previsões para este ano». Na mesma linha de pensamento está a opinião de Patrícia
Barão, Head of Residential da JLL. A responsável diz que, «a procura acabou por não acompanhar o
crescimento da oferta, o que pressionou os valores de renda em baixa». E este efeito já é sentido desde
o confinamento anterior. A baixa de preços no arrendamento pode ser justificada pelas restrições ao
crédito. «O arrendamento passará a ser a única alternativa disponível para muitas pessoas que não
conseguirão aceder ao crédito à habitação pela via normal, mas é preciso que a oferta em arrendamento
seja adequada às suas possibilidades», diz  Luís Lima.   Compra com tendência contrária Já o segmento
de compra, onde era esperada uma redução grande de preços devido à pandemia, não mostrou essa
tendência. Em grande parte devido às moratórias. A explicação é simples: os proprietários conseguem
arrastar os pagamentos e, como tal, não são pressionados a vender o seu imóvel, logo os preços não
descem tanto como era esperado.Por isso, é natural que os responsáveis do setor afastem esta ideia de
queda de preços e justificam a ligeira quebra com a tendência de ajuste do mercado. «Neste momento
de maior incerteza poderá haver uma diminuição da procura e uma revisão dos preços em baixa que, no
meu entender, poderá ser inferior a dois dígitos, até porque uma desvalorização superior poderia ser
insuportável. Mas havendo sinais positivos e de confiança, a procura poderá retomar e os preços
readequarem-se à realidade de cada momento», justifica o presidente da APEMIP.o entanto, deixa o
alerta de que a instabilidade laboral das famílias portuguesas «acaba por aumentar o risco para a
concessão de crédito, levando o setor financeiro a proteger-se, o que acaba por dificultar ainda mais o
acesso à habitação pelos jovens e famílias que não conseguem comprar casa sem recorrer a
empréstimo».
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Hotel 4.0 – Uma Agenda de Inovação e Valor
A crise económica e social associada a esta pandemia está a provocar grandes alterações
no comportamento dos principias agentes económicos. Com o contexto de confinamento
a que as pessoas têm estado obrigadas e a acelerada diminuição da mobilidade, o turismo
e as atividades associadas - como o alojamento e a restauração - enfrentam profundos
desafios de reposicionamento estratégico e de alteração da sua cadeia de valor. As
agendas do digital e da sustentabilidade, que dominam as prioridades a nível europeu e
nacional, terão também na área do tu

A crise económica e social associada a esta pandemia está a provocar grandes alterações no
comportamento dos principias agentes económicos. Com o contexto de confinamento a que as pessoas
têm estado obrigadas e a acelerada diminuição da mobilidade, o turismo e as atividades associadas -
como o alojamento e a restauração - enfrentam profundos desafios de reposicionamento estratégico e
de alteração da sua cadeia de valor. As agendas do digital e da sustentabilidade, que dominam as
prioridades a nível europeu e nacional, terão também na área do turismo um laboratório experimental de
iniciativas inovadoras e focadas em novas soluções com impacto concreto no terreno - é o claro
exemplo da iniciativa Hotel 4.0 dinamizada pela AHRESP e que pretende ajudar a reposicionar o setor
para os novos desafios que aí vêm.O setor do turismo teve um crescimento exponencial nos últimos
anos, tendo vindo a representar antes da pandemia cerca de 14% do PIB, com um contributo central em
termos de emprego e de criação de capital social básico em várias regiões do país. Para além das fortes
campanhas de promoção em mercados externos, o efeito da democratização do espaço aéreo - em
particular com os fenómenos das low costs - e o desenvolvimento de uma imagem de marca do país -
assente em tendências fortes como a da revista Monocle e outras afins - colocaram os nossos principais
destinos nas grandes rotas internacionais. Um pouco por todo o país a base hoteleira - quer de grandes
cadeias internacionais e nacionais quer de dimensão mais independente - cresceu de forma exponencial,
passando a existir uma oferta muito completa e variada em quantidade e qualidade.A forte regressão no
movimento turístico e na mobilidade interna provocada pela pandemia veio alterar dum momento para o
outro o cenário e neste contexto de crise são muitos os desafios que se colocam ao setor do
alojamento - e em particular da pandemia - na preparação deste novo tempo que temos pela frente
com o Next Normal. As unidades hoteleiras - em especial as mais independentes e localizadas em zonas
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menos centrais - terão que se reposicionar para estar na linha da frente da capacidade competitiva de
atração de clientes internacionais e nacionais. Conforme o projeto Hotel 4.0 pretende demonstrar,
importa fazer um compromisso inteligente entre a proposta de soluções de oferta inovadora e a
utilização do digital como um enabler de eficiência operacional.Os turistas privilegiam cada vez mais o
efeito de demonstração de experiências de qualidade que permitam desfrutar de fatores de distinção
como a natureza, a cultura e outros atrativos interessantes. Os hotéis têm sabido responder a esta
procura cada vez mais exigente e diversificada e quer nas cidades quer nas zonas do interior as ofertas
de qualidade têm surgido a um ritmo impressionante, potenciando uma resposta estruturada com efeitos
positivos nas economias locais e na sua base económica. Importa por isso neste momento de mudança,
e em linha com um benchmarking estratégico internacional inteligente, proceder a um reposicionamento
da cadeia de valor da oferta hoteleira, apoiada por uma cultura de inovação aberta e de inteligência
coletiva reforçada e sustentada.As mudanças estratégicas ao nível do comportamento da oferta e da
procura não se fazem por decreto. Assentam antes num processo colaborativo e participado de reforço
de uma cultura digital e de promoção de uma agenda de inovação e valor capazes de mobilizar redes de
conhecimento e de partilha de boas práticas. A dinamização por parte da AHRESP da iniciativa Hotel 4.0 é
um exemplo desse contributo - de referir, neste contexto, o papel inovador dum Think Tank que integra
especialistas e responsáveis do setor que irão discutir os novos desafios que se colocam para o futuro e
desta forma dar um contributo para a sua melhoria competitiva.* Economista e Gestor - Especialista em
Inovação e Competitividade
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TAP: Tripulantes com redução salarial de 25% a partir de 1200
euros este ano
SNPVAC diz que depois de maratona negocial "foi possível alcançar um acordo que
protege 580 tripulantes do excesso identificado pela T AP", um número que "não se
encontra fechado".

Todos os sindicatos que representam os trabalhadores da TAP chegaram a um entendimento com o
governo e com a administração da companhia para um acordo de emergência. No caso dos tripulantes,
e de acordo com o acordo a que o Dinheiro Vivo teve acesso, o acordo abrange cerca de 2760
tripulantes de cabine. O acordo alcançado prevê reduções na massa salarial mas também alterações no
número de elementos de cabine por avião e medidas de cariz voluntário para diminuir o corpo de
tripulantes da companhia.Num comunicado enviado aos associados, o Sindicato de Nacional do Pessoal
de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) - a que o Dinheiro Vivo teve acesso - diz que a 12 de janeiro enviou à
administração da TAP uma proposta que, "não colocando em causa os objetivos do Plano de
Reestruturação, permitia evitar despedimentos através da adoção de medidas de caráter voluntário".
Sustentam que a empresa "não respondeu a essas propostas, nem implementou qualquer regime de
adesão voluntária (facto a que se tinha comprometido até 30 de dezembro de 2020) e optou por enviar
ao SNPVAC, uma proposta de acordo de emergência que suspendia todas as cláusulas remuneratórias e
as referentes a condições laborais existentes no Acordo de Empresa". O excesso de tripulantes
identificado na sua proposta inicial incluía 140 Supervisores de Cabine, 428 Chefes de Cabine e 178 CAB.
Os restantes seriam sujeitos a um corte na massa salarial de 25%."Após uma longa maratona negocial,
foi possível alcançar um acordo que protege 580 Tripulantes do excesso identificado pela TAP. Este
número não se encontra fechado, sendo que mais postos de trabalho poderão ser salvos em função da
quantidade de Tripulantes que aderirem às medidas laborais de adesão voluntária", dizem.O acordo de
emergência alcançado entre o sindicato e a empresa, e a que o DV teve acesso, prevê quanto à massa
salarial que os cortes sejam de 25% nos anos de 2021, 2022 e 2023 e de 20% em 2024, último ano
do plano de reestruturação. A redução da massa salarial, no caso dos tripulantes começa nos 1200
euros neste ano de 2021 e a partir dos 1330 - equivalente a dois salários mínimos nacionais - a partir de
2022. O acordo que o SNPVAC alcançou prevê ainda um congelamento do "vencimento fixo, bem como
a remuneração estabelecida em regimes remuneratórios de cada função, incluindo todas as prestações
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retributivas ou de outra natureza com expressão pecuniária, direta ou indireta; as remunerações e
demais prestações retributivas ou de outra natureza com expressão pecuniária". Além disso, tanto "no
ano de implementação e no ano de cessação da medida de ajuste salarial, o subsídio de Natal será
calculado com base na média da remuneração base mensal, aplicável nos meses do ano a que se refere
o subsídio". E "no ano de cessação da medida de ajuste salarial, o subsídio de férias será calculado com
base na média da remuneração base mensal, aplicável nos 12 meses imediatamente anteriores ao mês
do pagamento do subsídio".Outro dos pontos passa pela redução do tempo de trabalho. Há uma
redução "transversal" a todos os profissionais. Neste ano, é de 15%, será de 10% no próximo ano e de
5% em 2023. "Com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2024, o período normal de trabalho volta a ser a
tempo completo, sem prejuízo de acordos individuais que prevejam o trabalho a tempo parcial". Caberá
à transportadora fazer a distribuição dos horários de trabalho dentro de cada voo.O plano de
reestruturação enviado para a Comissão Europeia em dezembro previa a saída de cerca de 2000
funcionários, dos quais cerca de 750 eram tripulantes. O que acordo de emergência agora alcançado diz
que há medidas voluntárias que vão ser adotadas pela empresa. Entre elas está a cessação amigável de
contrato de trabalho, pré-reforma, reformas antecipadas, licenças sem vencimento de longa duração,
trabalho a tempo parcial e outras. Há ainda outra questão. O plano de reestruturação previa um reforço
do papel da Portugália e para isso a empresa iria duplicar a sua frota. Os tripulantes dizem agora que, no
âmbito das medidas voluntárias, a TAP "admite recorrer, mediante as necessidades, a um programa de
transferências de tripulantes de cabine para a PGA" durante o acordo de emergência "através de
transferência definitiva ou cedência ocasional, sendo aplicáveis as condições de trabalho previstas para os
Tripulantes de Cabina da Portugália".Tripulantes por vooUm outro ponto do acordo entre o sindicato e a
administração prevê também mudanças nas equipas por voo. O que o documento indica é que nos
aviões da frota de médio curso, a companhia detida em 72,5% pelo Estado vai passar "a operar com a
tripulação mínima definida pelo fabricante". Sendo que no longo curso a "tripulação será reduzida em um
elemento, passando a operar com um Supervisor e um Chefe de Cabina"."As partes acordam que com
estas tripulações será realizado serviço a bordo, podendo o serviço ser ajustado e adequado às
tripulações agora definidas. Será criada uma comissão para acompanhamento das novas cargas de
trabalho e do serviço", pode ler-se no documento a que o DV teve acesso.
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DN

08/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 0

TAP já chegou a acordo com “todas as estruturas
representativas” de trabalhadores
Frasquilho e Sequeira assinam comunicado interno a agradecer o contributo dos
sindicatos para a “sobrevivência e a sustentabilidade da companhia”
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DN

08/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 0

Raios-x setorial. Turismo trava a fundo
Nova rubrica de análise estreia-se hoje, com apoio de dados Iberinform. Neste primeiro
painel, forças e fraquezas do turismo
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JORNAL DE NEGÓCIOS

08/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 0

ANA perde 600 milhões de receitas em 2020
A concessionária dos aeroportos nacionais, que em 2019 gerou receitas de quase 900
milhões de euros, registou em 2020 uma queda de 68% para apenas cerca de 290
milhões devido à crise em que a covid-19 colocou o setor da aviação
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JORNAL DE NEGÓCIOS

08/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 3

AVE: € 7010

REACH: 0

TAP e sindicatos chegam a acordo de emergência
A companhia aérea chegou a acordo com todos os sindicatos e garante que em breve
apresentará as medidas laborais de adesão voluntária. Dos níveis de adesão que tiverem,
avisa a administração da T AP, dependem outras medidas de ajuste da estrutura de
custos laborais ao atual momento
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ECONOMIA ONLINE

08/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Pilotos vão passar diretamente da TAP para a Portugália
O preenchimento das necessidades de contratação de pilotos na Portugália terá de ser
feito por convite endereçado a todos os pilotos da T AP para adesão voluntária até final
de 2024.

As contratações de pilotos que a Portugália (PGA) fizer nos próximos três anos têm de ser à TAP. Esta é
uma das medidas do acordo de emergência que a companhia aérea fechou com o Sindicato dos Pilotos
da Aviação Civil (SPAC) e pretende diminuir o número de despedimentos. Quem passar de uma para
outra empresa do grupo (por transferência definitiva ou cedência ocasional) deixará de beneficiar das
condições antigas.“Até ao final de 2024 a necessidade de pilotos na Portugália deve ser suprida com a
admissão de Pilotos da TAP, S.A. mediante transferência definitiva ou a cedência ocasional, sem limitação
de duração, sendo aplicáveis as condições de trabalho previstas para os Pilotos da Portugália”, pode ler-
se no acordo, a que o ECO teve acesso.O preenchimento das necessidades na Portugália é feito por
convite endereçado a todos os pilotos da TAP, para efeitos de adesão voluntária. Caso não haja adesões
de pilotos da TAP em número suficiente, só então é que a admissão de pilotos da PGA pode ser feita
mediante contratação direta.A Portugália tem cerca de 160 pilotos, tendo o ministro Pedro Nuno Santos
garantido que esta empresa do grupo será uma das alavancas para a recuperação. No entanto, o
Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas (SIPLA) — que representa este grupo e que tem
alertado que não há condições suficientes para conseguirem contribuir para a retoma — concorda com a
transferência, mas não com as condições agora definidas. Batalhão de assessores trabalha na
reestruturação da TAP Ler Mais No acordo de emergência concordado pelo SIPLA, o sindicato diz que
“intentou por todos os meios” incluir duas cláusulas recusadas pela administração da TAP, sendo que
uma delas era a contratação direta de pilotos da TAP pela PGA “apenas por transferência definitiva para
os quadros da PGA e não por cedência ocasional (regime previsto na lei)”. A outra cláusula recusada
previa a entrada imediata ou preferência na admissão dos 15 pilotos que não fazem parte dos quadros e
estão ao abrigo do memorando em vigor.Além de trabalhadores, poderá haver ainda parcerias com a
Portugália no que diz respeito aos próprios aviões. O acordo do SPAC refere que o recurso à contratação
externa a empresas pertencentes ao grupo TAP passa a ser de até 21 aeronaves, (com as respetivas
block-hours), sem haver lugar a qualquer tipo de penalização até 31 de dezembro de 2024.TAP não
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pode ficar com menos de 1.085 pilotos efetivosOs vários acordos, que irão definir as relações laborais
enquanto não são implementados novos acordos de empresa, têm como objetivo subjacente ajustar a
atividade e dimensão da empresa. “A TAP providenciará a distribuição equitativa do tempo de trabalho
(block hours), por todos os pilotos, dentro de cada frota/função, visando que nenhum piloto seja
beneficiado ou prejudicado“, refere o acordo, que prevê o fim do trabalho suplementar.Mas, no caso dos
pilotos da TAP, a principal medida é mesmo uma redução salarial de 50% (acima dos 25% das restantes
classes profissionais, incluindo dos pilotos da Portugália). Esta majoração irá permitir que, em vez da
cessação de contratos de trabalho de 458 pilotos já em 2021 (para um total de 895 efetivos), seja feita
uma “redução progressiva” e acompanhada de medidas voluntárias, como cessação por acordo de
contratos de trabalho, acordos de pré-reformas, reformas por velhice antecipada, trabalho a tempo
parcial e outras.Há, no entanto, duas cláusulas que permitem minimizar os cortes caso a recuperação da
empresa seja mais rápida que o previsto. Se o número de block-hours ultrapassar as 300 mil, é
adicionada uma compensação ao valor total a pagar aos pilotos nesse ano, que pode variar entre 6
milhões de euros e 18 milhões de euros. Em simultâneo, caso exista uma redução de efetivos abaixo
1.085, o fator de majoração seria automática e proporcionalmente reduzido, até que se aplicasse aos
pilotos o corte geral de 25% nos salários. TAP concentra voos em Lisboa e ao fim de semana Ler Mais
“As partes obrigam-se, até final do 1º trimestre de 2021, a iniciar conversações sobre o
desenvolvimento de um processo de revisão integral do Acordo de Empresa”, pode ler-se. “As partes
obrigam-se, igualmente, no âmbito do processo de revisão do Acordo de Empresa previsto no número
anterior, a encontrar as medidas que permitam atingir as metas orçamentais relativas à massa salarial
referente ao ano de 2025 (173 milhões de euros)”, acrescenta.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

08/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

ENTREVISTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANTÓNIO LARGUESA

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 0

Economia portuguesa não está de joelhos
O economista admite que “há feridas que vão ficar”, mas agora é preciso “assegurar que
as empresas continuam vivas e estão prontas a arrancar rapidamente” para aproveitar
as vacinas e salvar o verão
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DIÁRIO NOTÍCIAS
MADEIRA

08/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RÚBEN SANTOS

FAV: 4

AVE: € 1950

REACH: 0

Testes no privado 'aliviam' Saúde e rastreiam hotéis
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DA MADEIRA RECORREU À MAIS CLlNlC PARA RESOLVER
SITUAÇÃO
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ECONOMIA ONLINE

07/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Pandemia dá gás ao jogo online. Solverde investiu oito milhões
em plataformas digitais
As apostas online ganham cada vez mais adeptos em Portugal. Solverde confirma
tendência de crescimento, mas alerta para o mercado ilegal.

Com os casinos fechados devido à pandemia, as pessoas tiveram de encontrar novas formas de
entretenimento e lazer e os jogos online ganharam expressão. O diretor da Solverde, casino online
português com um portfólio que conta com mais de 1000 jogos disponíveis, confirma esta tendência de
crescimento.“Estes jogadores deixaram de ter a opção de entretenimento físico e tiveram de procurar as
plataformas eletrónicas para continuar a ter esse entretenimento”, conta Américo Loureiro, diretor da
Solverde. Nota ainda que como os jogos de futebol pararam praticamente no mundo inteiro, “os
jogadores de apostas desportivas deixaram de ter esta opção e procuraram entretenimento em
casino”.Durante o terceiro trimestre do ano passado, a atividade de jogos e apostas online geraram
cerca de 84,2 milhões em receitas brutas, um crescimento de 55,7%, face ao período homólogo de
2019, segundo os dados recolhidos pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de
Portugal (SRIJ).Para reforçar a sua presença no mercado online, a Solverde, sediada em Espinho, entrou
em setembro de 2020 no mercado das apostas desportivas, de certa forma a pedido dos jogadores de
casino, conta o diretor. Para criar toda uma estrutura, a Solverde investiu oito milhões de euros. Apostas
online batem mil milhões. Este é perfil do apostador Ler Mais “Sentimos que estava na altura de dar o
passo nas apostas desportivas. Tivemos de incrementar os nossos investimentos no apoio a vários
clubes portugueses — patrocinamos cerca de 22 clubes de futebol — especialmente nas cidades onde o
grupo tem casinos — é uma espécie de ligação à terra”, explica o diretor do grupo, Américo
Loureiro.Análise da atividade por categoria de jogos e apostas online.Fonte: SRIJServiço de Regulação e
Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal Desde que a Solverde entrou no segmento das apostas
desportivas, o balanço é positivo. “A aquisição de jogadores tem vindo a crescer de forma muito
significativa e estamos a conseguir fidelizar aqueles que já temos”, refere Américo Loureiro.A Solverde, é
uma empresa 100% portuguesa que conta com a concessão de cinco casinos em Portugal, Espinho,
Chaves, e Algarve – Vilamoura, Praia da Rocha e Portimão. “O solverde.pt é o nosso sexto casino”, diz o
diretor. Do futebol à Formula 1, a Solverde disponibiliza apostas desportivas nas várias competições.
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Uma das metas que o grupo espera atingir em breve é ter mais de cem mil registos por dia.Em Portugal,
os jogos online só passaram a ser regulados em 2015. Roletas, slots, jogos de fortuna ou azar e as
apostas desportivas eram alguns exemplos de jogos que não estavam sujeitos a nenhum tipo de
regulamentação. Para o diretor da Solverde a falta de regulamentação é um problema muito grande para
o setor. “O Estado decidiu, e bem, regulamentar esta atividade à semelhança do que existia nos casinos
físicos”, refere Américo Loureiro.Mercado de jogo ilegal é um grande entrave para o setorPara o diretor
da Solverde um dos grandes entraves ao jogo online é o mercado de jogo ilegal, que na sua ótica “é o
concorrente mais perigoso do setor”. Para Américo Loureiro deviam ser implementadas medidas eficazes
para combater esta tendência.“A prática ilegal não obedece a nenhuma regra. Para além dos prejuízos
que possam causar às entidades exploradoras, a nossa preocupação é mais a proteção ao jogador (…)
neste mercado ilegal não existe proteção aos jogadores portugueses. Não havendo proteção não existe
atividade regulada e não há pagamento de impostos. São impostos que estão a fugir aos cofres do
Estado”. Raspadinhas e jogos online dificultam crescimento do casino Ler Mais Américo Loureiro lembra
que para além da concorrência desleal, “o regulador ilegal ao não estar sujeito a nenhuma
regulamentação” e que oferece todos os produtos que entende. Lembra ainda que no mercado ilegal não
existe sequer proteção aos menores. Isso é o principal flagelo”.Durante o estado de emergência, o
acesso às plataformas de jogo online está limitado, para evitar a adição ao jogo. Mas há muita
publicidade direcionada aos jogos online. Para o diretor do Solverde a publicidade já obedece a regras e
garante que é o mercado ilegal que abusa dessa ferramenta.“Só é possível fazer publicidade de jogos das
22h30 às sete da manhã, seja na televisão, no rádio ou cinema, um processo que já se tinha iniciado
antes da pandemia. Chamo à atenção mais uma vez para o mercado ilegal, esse sim não é
regulamentado, logo não têm respeito pela publicidade, nem pelo confinamento”.Online ajudou, mas
jogadores continuam a gostar de ir ao casinoApesar da procura crescente por jogos online em tempos
de pandemia, este modelo não vem substituir o físico, diz o diretor da Solverde. Para Américo Loureiro, o
equilíbrio perfeito é uma junção entre o físico e o digital.“Esta transição digital passa também pelo setor
dos jogos, mas os jogadores vão continuar a procurar entretenimento físico, vão continuar a ir aos
casinos”, refere. Exemplifica que, em 2016, foram o primeiro concessionário de casinos a investir no
póquer físico e perceberam que todos os jogadores que vinham jogar ao casino tinham nascido online,
embora num mercado não regulado. Foi uma renovação no sentido inverso”, conta.Para reforçar o
digital, a empresa está a apostar em conteúdo próprio, com um podcast e um blog. É a única casa de
apostas portuguesa com um podcast. Chama-se ‘Vai a jogo’ e é apresentado por Pedro Barbosa, o
locutor e analista de desporto reconhecido no universo dos podcasts, sendo o criador de ‘Matraquilhos’,
‘24 Segundos’, ‘Desconto de Tempo’.
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SIC

07/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 27086

REACH: 0

Os próximos anos serão de desafios para a economia
portuguesa, sobretudo para o turismo
Os próximos anos serão de desafios para a economia portuguesa, sobretudo para o
turismo

Os próximos anos serão de desafios para a economia portuguesa, sobretudo para o turismo
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TSF ONLINE

07/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 760

REACH: 0

Ocupação por quarto no Algarve fica nos 7,6% e cai 78,8% em
janeiro
O volume de vendas também está 83,5% abaixo do que tinha sido alcançado no ano
anterior.

A ocupação média por quarto nas unidades de alojamento do Algarve foi, em janeiro, de 7,6%, valor que
representa uma quebra de 78,9% comparativamente ao período homólogo do ano anterior, segundo a
principal associação hoteleira da região.

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) divulgou os dados provisórios
das variações verificados nas unidades de alojamento da região no primeiro mês de 2021 e destacou
que o volume de vendas também está 83,5% abaixo do que tinha sido alcançado no ano anterior.

'A taxa de ocupação global média por quarto foi 7,6%, 78,9% abaixo do valor registado em 2020',
quantificou a associação empresarial num comunicado, situando acima de 90% as quebras na ocupação
dos principais mercados emissores de turistas para o Algarve, como a Holanda e o Reino Unido.

A AHETA precisou que foi o mercado holandês o que mais desceu, com menos 91,7%, tendência que
também foi sentida nos mercados britânico (-91,0%) e alemão (-85,4%).

O mercado nacional teve uma quebra menos acentuada, tendo-se situado nos 51,1%', segundo os
dados provisórios de janeiro compilados pelo gabinete de estudos da associação empresarial.

'O volume de vendas apresentou uma descida face ao mesmo mês do ano anterior de menos 83,5%',
realçou a AHETA, frisando que nos 'valores acumulados dos últimos 12 meses' foi registada 'uma descida
média de menos 60,5%'.

Já o volume de vendas acabou por ser também afetado ao longo do último ano, com 'uma descida de
menos 61,6%', referiu ainda a associação.
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SIC NOTÍCIAS

07/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DO MEIO-

DIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5318

REACH: 0

Apesar da quebra no turismo, muitos estrangeiros, sobretudo
reformados, optaram por passar esta fase da pandemia em
parques de campismo no Algarve
Apesar da quebra no turismo, muitos estrangeiros, sobretudo reformados, optaram por
passar esta fase da pandemia em parques de campismo no Algarve

Apesar da quebra no turismo, muitos estrangeiros, sobretudo reformados, optaram por passar esta fase
da pandemia em parques de campismo no Algarve
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JORNAL DE NOTÍCIAS

07/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

PASSAPORTE COVID
Passaporte de Imunidade, Livrete Verde, Certificado Livre de Risco , Passe Comum ou
Passaporte Digital Corona: são já muitos os nomes atribuídos por vários países ao novo
documento digital.
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DN

07/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDITORIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 0

Turismo e viagens. Vacina para a confiança
Por: Rosália Amorim
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JORNAL DE NOTÍCIAS

06/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

″Passaporte covid″, o documento que pode salvar o turismo
Passaporte de Imunidade, Livrete Verde, Certificado Livre de Risco , Passe Comum ou
Passaporte Digital Corona: são já muitos os nomes atribuídos por vários países ao novo
documento digital. Ainda não foi oficialmente adotado por ninguém. Israel pode ser o
primeiro e a Dinamarca promete-o para abril. Mas a Organização Mundial de Saúde, para
já, é contra a ideia, justamente porque pode dar falsas sensações de segurança e, pior,
contribuir para disseminar a infeção. O assunto é polémico.

Passaporte de Imunidade, Livrete Verde, Certificado Livre de Risco , Passe Comum ou Passaporte Digital
Corona: são já muitos os nomes atribuídos por vários países ao novo documento digital. Ainda não foi
oficialmente adotado por ninguém. Israel pode ser o primeiro e a Dinamarca promete-o para abril. Mas a
Organização Mundial de Saúde, para já, é contra a ideia, justamente porque pode dar falsas sensações
de segurança e, pior, contribuir para disseminar a infeção. O assunto é polémico.O que é o passaporte da
imunidade?O passaporte da imunidade é um novo documento surgido no contexto da pandemia do
coronavírus. Não é um documento tradicional em papel, mas antes um documento virtual associado a
uma aplicação digital usada no smartphone. O passaporte certifica que a pessoa que o possui está
imunizada - porque já foi vacinada ou porque, tendo estado comprovadamente infetada, se curou e
desenvolveu anti-corpos contra o SARS-Cov2, o vírus que causa covid-19. Há também quem lhe chame
Livrete Verde, como sucede em Israel.
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VISÃO

06/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5103

REACH: 0

Hotelaria à beira do colapso
Com a atividade praticamente parada, o setor hoteleiro “está numa encruzilhada
complicada”. Com dívidas acumuladas, dificuldades de tesouraria, moratórias a apontar
para mais dívida futura e uma possível normalização prevista só para 2023, o
desemprego pode estar ao virar da esquina.
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“Dentro de algum tempo, isto pode ser o descalabro”, prevê o presidente da APHORT (Associação
Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo), Rodrigo Pinto Barros. Se há um ano, o Porto fervilhava
de turistas e se anunciavam novos hotéis todas as semanas, hoje o cenário não podia ser mais oposto.
Algumas unidades anunciadas retardaram a abertura, as construções pararam à espera de melhores
dias. Os que já estavam em plena atividade vêm agora o futuro com um imenso ponto de interrogação.

“Cerca de 70% da hotelaria do Porto está encerrada. Os restantes, estão em serviços mais do que
mínimos. Alguns 5 estrelas estão a trabalhar com 3 ou 4% de taxas de ocupação”, reforça o dirigente da
APHORT, com sede no Porto, em declarações à Visão. Na sua opinião, os gestores hoteleiros “estão
muito preocupados” e não sabem ainda bem “como vão aguentar” as suas empresas.

“Não tarda nada, o setor vai ter de começar a olhar para os seus quadros de pessoal e começar a
despedir efetivos. É uma guerra que está a começar”, adianta. “Para já, estão a tentar manter, ainda
muito amparados no lay off, mas não sei por quanto tempo haverá esta vontade”.

Quanto tempo se vai aguentar isto? “Os que estavam a ser bem geridos, mas muita gente vai ficar pelo
caminho.” O retrato é duro: “Isto não vai ser fácil. Há um patamar muito apertado de folga de capitais,
muitas empresas no limite de tesouraria.”

Algarve: “A desgraça total”

No Algarve, região turística por excelência, “a situação é gravíssima, é a desgraça total”, diz Elidérico
Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA). Depois de
um ano de gestão deficitária e com o mercado inglês vedado, o Algarve tem o setor completamente
parado. “Estão cerca de 20% abertos, mas com taxas de ocupação de 6 e 7% em janeiro. E alguns até
decidiram encerrar agora, quando se devia estar a preparar a época. A retoma devia ser agora na
Páscoa, mas está tudo muito comprometido, com voos muito reduzidos”, adianta, prevendo também
um aumento do desemprego.

“Estamos numa encruzilhada complicada. Não sei se o Estado não sabe ou não entende”. Elidérico
Viegas, indignado com os fracos apoios governamentais, considera mesmo “uma afronta não ter direito
ao lay off simplificado”, pois só puderam beneficiar dos apoios à retoma progressiva “e não houve
retoma nenhuma”. Continua: “O Governo não tem estado à altura dos acontecimentos, nem de
perceber as condições daquele que é o maior setor exportador do país, o turismo. Aqui não tivemos
apoios direcionados e os que existem estão desajustados, o que vai agravar a situação e levar ao
colapso financeiro”.
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Transformar dívida em capital

Com as tesourarias asfixiadas, as unidades hoteleiras têm as condições criadas para ficar cada vez mais
nas mãos das instituições de crédito e dos fundos de investimento abutres. “Hotéis que já não tenham
dívidas para a sua consolidação não há muitos. A manter-se a situação, entrarão em colapso financeiro”,
avisa o dirigente da AHETA, que só considera que “situação ainda não é tão grave por causa das
moratórias”.

“Mas isto é empurrar com a barriga. Não resolve a dívida, nem os custos fixos”, lamenta. As
preocupações do seu homólogo do Porto, Rodrigo Pinto Barros, vão no mesmo sentido: “Tudo vai ter
de ser pago um dia. Acumula-se a dívida de longo prazo, junta-se moratórias à divida corrente. Muitos
não vão conseguir pagar e vão ficar pelo caminho. Daqui a uns anos pode ser o descalabro.”

Até porque, mesmo com o hotel encerrado, os custos fixos continuam a cair na conta: IMI, segurança
social, seguros, água, luz… “O Governo e o mundo financeiro vão ter de penar em alternativas”, avança
Rodrigo Pinto Barros. Elidérico Viegas vai mesmo mais longe: “O Estado vai ter de dar garantias às
instituições financeiras para que se transforme dívida em capital social. E vai ter de atribuir subvenções a
fundo perdido para apoio à tesouraria destinadas a pagar custos fixos.”

Normalização só em 2023

De uma coisa, ambos têm a certeza. Que o setor chegará extremamente fragilizado à retoma e muitos
não chegarão à normalização da atividade, prevista só lá para 2023. “As empresas débeis não estarão
em condições de disputar a retoma”, pois esta será amplamente disputada por várias regiões e grandes
operadores. “Vão ser necessários uns 4 a 5 anos para recuperar disto tudo”, vaticina o dirigente da
AHETA, que lembra ainda que “todo o circuito turístico está muito abalado”, com “situações muito
complexas na intermediação” e com “grandes operadores turísticos também a falir”.

O cenário é muito diferente da crise de 2008/2009, para pior. Se nessa altura o setor se recompôs com
alguma facilidade e até se seguiu um período de crescimento, agora não se adivinha que seja assim tão
fácil. Pelo menos em cidades como o Porto, por exemplo.

“Na altura, a oferta era muito menor. Mas até 2019 houve a abertura de imensos hotéis. Vai andar tudo
atrás do mesmo osso”, prevê o dirigente da APHORT. Depois, “o mundo inteiro está a viver isto e todos
vão querer atrair clientes”, diz Rodrigo Pinto Barros, atento aos indicadores das companhias aéreas que
relatam que a atividade só será parecida com 2019 lá para 2023. E isto anda tudo ligado.

Deixa-nos as suas interrogações: “Isto vai ter de se recompor. Qual a melhor maneira? Ainda não
sabemos. Vamos ter de baixar preços? Haverá guerra de preços? Que regiões do mundo vão querer
disputar mercado? Não vai ser um setor com vida facilitada.”
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Restauração pede a entidades públicas isenção de rendas
A AHRESP apela a todas as entidades públicas, proprietárias de imóveis arrendados, a
isenção do pagamento das respetivas rendas durante o atual estado de emergência.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apelou esta sexta-feira às
entidades públicas com espaços arrendados que isentem os estabelecimentos de restauração do
pagamento de rendas enquanto durar o estado de emergência.No boletim diário, a AHRESP veio, assim,
apelar a “todas as entidades públicas, enquanto proprietárias de imóveis arrendados, que atendendo à
atual situação de confinamento e encerramento dos nossos estabelecimentos, os isente do pagamento
das respetivas rendas durante o período do atual estado de emergência”.Esta isenção deve abranger
quer os contratos de arrendamento, quer outras formas contratuais de exploração como os contratos
de cessão de exploração, detalha a AHRESP, assinalando que a lei nº 4-C de 06 de abril de 2020 “confere
às entidades públicas o poder de reduzir, isentar ou conceder uma moratória sobre as rendas aos
respetivos arrendatários”.Em causa está a lei que veio criar o regime excecional para as situações de
mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e
não habitacional, no âmbito da pandemia covid-19.Esta quinta-feira a AHRESP tinha, por outro lado,
defendido o reforço da medida de apoio a fundo perdido às rendas comerciais, lembrando que este foi
desenhado num quadro que não previa um novo confinamento geral.
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Bruxelas já aprovou 17 mil milhões de euros em ajudas estatais
de Portugal - Renascença
O dinheiro tem sido dirigido sobretudo ao setor do turismo e abrange os arquipélagos da
Madeira e dos Açores. Comissário europeu da Justiça recorda que passageiros têm
direito ao reembolso das viagens.

Veja também: A Comissão Europeia já deu luz verde a 17 mil milhões de euros em ajudas estatais de
Portugal às empresas em dificuldade, nomeadamente do turismo, exigindo que o país salvaguarde os
direitos dos passageiros e dos consumidores. “Para Portugal, até ao momento, foram aprovados 17 mil
milhões de euros [em ajudas estatais] e sei que o turismo é muito importante em toda a economia de
Portugal. São milhões de euros que vão para as empresas e para a preservação dos postos de trabalho,
também nos Açores e Madeira”, afirmou em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, o comissário
europeu da Justiça. Didier Reynders explicou que, devido à crise gerada pela pandemia de Covid-19, o
executivo comunitário está a “trabalhar em duas vertentes”, tanto aprovando “mais liquidez para os
diferentes setores mais afetados pela crise”, como o turismo, mas também garantindo “a salvaguarda
dos direitos dos consumidores” ao nível da União Europeia (UE). “Estamos a tentar trabalhar para uma
correta aplicação da diretiva relativa às viagens organizadas e à regulação dos direitos dos passageiros
[…]. É importante haver uma correta aplicação dos direitos dos passageiros e é preciso assegurar que os
consumidores sejam reembolsados”, insistiu o comissário europeu, numa alusão aos efeitos da crise no
setor turístico e das viagens, dos mais impactados pelas restrições e pela falta de confiança criada pela
doença. “Sei que há grandes dificuldades no setor do turismo, com operadores turísticos, companhias
aéreas, hotéis e restaurantes, mas na legislação da UE está previsto um direito ao reembolso e claro que
é preciso assegurar que é respeitado”, reforçou Didier Reynders. A verba já aprovada de ajudas estatais
é, assim, um exemplo do que Bruxelas defende como apoios à economia. As medidas aprovadas para
Portugal incluem, por exemplo, os recentemente aprovados programas “Apoiar Restauração” e
“Apoiar.PT” que, juntamente com um fundo para as rendas dos estabelecimentos, preveem 1,2 mil
milhões de euros para empresas dos setores mais afetados pela crise, como é o caso do comércio,
restauração, cultura, alojamento e atividades turísticas. Outros exemplos são os esquemas de apoio ao
emprego nos Açores e Madeira. Já recordando os severos avisos feitos por Bruxelas à designada lei dos
“vouchers” para férias e viagens canceladas, adotada temporariamente pelo Governo português e depois
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mudada devido às advertências da instituição, Didier Reynders insistiu na “correta aplicação no terreno”
das regras comunitárias. “Foi por isso que acordámos em flexibilizar as ajudas estatais”, argumentou,
nesta entrevista à Lusa. Em causa está o decreto-lei português adotado em abril de 2020 com medidas
relativas ao setor do turismo – que previa a emissão de “vouchers” em caso de cancelamento de
viagens organizadas por agências de turismo e de reservas em estabelecimentos turísticos e de
alojamento local – e que foi depois mudado após insistência de Bruxelas para salvaguardar os
reembolsos. Já adotado em meados de março do ano passado foi o enquadramento europeu
temporário para os auxílios estatais, que veio alargar os apoios que os Estados-membros podem prestar
às suas economias em altura de crise gerada pela pandemia, em que muitas empresas enfrentam graves
problemas de liquidez. Devido à persistência da crise, esta legislação temporária mantém-se em vigor até
31 de dezembro de 2021, tendo sido, entretanto, aumentados os tetos máximos de ajuda estatal por
empresa. Este tipo de auxílios estatais está, normalmente, vedado pelas regras comunitárias de
concorrência.
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Covid-19: Comissão Europeia já aprovou 17 mil milhões em
ajudas estatais de Portugal
'Para Portugal, até ao momento, foram aprovados 17 mil milhões de euros [em ajudas
estatais] e sei que o turismo é muito importante em toda a economia de Portugal. São
milhões de euros que vão para as empresas e para a preservação dos postos de
trabalho, também nos Açores e Madeira', afirmou em entrevista à agência Lusa o
comissário europeu da Justiça, Didier Reynders.

A Comissão Europeia já deu 'luz verde' a 17 mil milhões de euros em ajudas estatais de Portugal às
empresas em dificuldade, nomeadamente do turismo, exigindo que o país salvaguarde os direitos dos
passageiros e dos consumidores. "Para Portugal, até ao momento, foram aprovados 17 mil milhões de
euros [em ajudas estatais] e sei que o turismo é muito importante em toda a economia de Portugal.
São milhões de euros que vão para as empresas e para a preservação dos postos de trabalho, também
nos Açores e Madeira", afirmou em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, o comissário europeu da
Justiça. Didier Reynders (na foto) explicou que, devido à crise gerada pela pandemia de covid-19, o
executivo comunitário está a "trabalhar em duas vertentes", tanto aprovando "mais liquidez para os
diferentes setores mais afetados pela crise", como o turismo, mas também garantindo "a salvaguarda
dos direitos dos consumidores" ao nível da União Europeia (UE). "Estamos a tentar trabalhar para uma
correta aplicação da diretiva relativa às viagens organizadas e à regulação dos direitos dos passageiros
[...]. É importante haver uma correta aplicação dos direitos dos passageiros e é preciso assegurar que
os consumidores sejam reembolsados", insistiu o comissário europeu, numa alusão aos efeitos da crise
no setor turístico e das viagens, dos mais impactados pelas restrições e pela falta de confiança criada
pela doença. "Sei que há grandes dificuldades no setor do turismo, com operadores turísticos,
companhias aéreas, hotéis e restaurantes, mas na legislação da UE está previsto um direito ao
reembolso e claro que é preciso assegurar que é respeitado", reforçou Didier Reynders. A verba já
aprovada de ajudas estatais é, assim, um exemplo do que Bruxelas defende como apoios à economia.
As medidas aprovadas para Portugal incluem, por exemplo, os recentemente aprovados programas
'Apoiar Restauração' e 'Apoiar.PT' que, juntamente com um fundo para as rendas dos estabelecimentos,
preveem 1,2 mil milhões de euros para empresas dos setores mais afetados pela crise, como é o caso
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do comércio, restauração, cultura, alojamento e atividades turísticas. Outros exemplos são os esquemas
de apoio ao emprego nos Açores e Madeira. Já recordando os severos avisos feitos por Bruxelas à
designada lei dos 'vouchers' para férias e viagens canceladas, adotada temporariamente pelo Governo
português e depois mudada devido às advertências da instituição, Didier Reynders insistiu na "correta
aplicação no terreno" das regras comunitárias. "Foi por isso que acordámos em flexibilizar as ajudas
estatais", argumentou, nesta entrevista à Lusa. Em causa está o decreto-lei português adotado em abril
de 2020 com medidas relativas ao setor do turismo - que previa a emissão de 'vouchers' em caso de
cancelamento de viagens organizadas por agências de turismo e de reservas em estabelecimentos
turísticos e de alojamento local -, e que foi depois mudado após insistência de Bruxelas para
salvaguardar os reembolsos. Já adotado em meados de março do ano passado foi o enquadramento
europeu temporário para os auxílios estatais, que veio alargar os apoios que os Estados-membros
podem prestar às suas economias em altura de crise gerada pela pandemia, em que muitas empresas
enfrentam graves problemas de liquidez. Devido à persistência da crise, esta legislação temporária
mantém-se em vigor até 31 de dezembro de 2021, tendo sido, entretanto, aumentados os tetos
máximos de ajuda estatal por empresa. Este tipo de auxílios estatais está, normalmente, vedado pelas
regras comunitárias de concorrência.
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Portugal trabalha para verbas da recuperação estarem
disponíveis em junho
Ana Paula Zacarias diz que é altura de “garantir que o dinheiro destes instrumentos
inovadores chega aos cidadãos, às regiões e às empresas o mais rapidamente possível”.

A presidência portuguesa da União Europeia (UE) garantiu esta sexta-feira “dar o máximo” para os
planos nacionais de recuperação e resiliência estarem em execução em junho, para arrancar nessa altura
a alocação de verbas do fundo de recuperação pós-pandemia.“Estamos a dar o nosso máximo para que,
em junho, os planos nacionais de recuperação e resiliência estejam a começar em toda a Europa”, disse
esta sexta-feira a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias. Europa devia apoiar
ferrovia tal como fez com aviação Ler Mais Falando na sessão plenária do Comité das Regiões sobre as
prioridades da presidência portuguesa da UE, a governante notou que, após as “decisões marcantes”
adotadas nos últimos meses para fazer face à crise provocada pela pandemia de Covid-19, é agora
altura de “as colocar em prática e garantir que o dinheiro destes instrumentos inovadores chega aos
cidadãos, às regiões e às empresas o mais rapidamente possível”.Além do Fundo de Recuperação (o
‘Next Generation EU’), “também temos de assegurar que o novo quadro financeiro plurianual [2021-
2027] está em vigor o mais rapidamente possível”, notou Ana Paula Zacarias.“E, por isso, estamos a
trabalhar também para uma rápida aprovação de todos os regulamentos para que possamos ter o
pacote da coesão e os instrumentos financeiros relevantes disponíveis para serem usados pelas regiões
e pelos cidadãos”, acrescentou.No final de janeiro, o Parlamento português aprovou, sem votos contra,
o aumento dos recursos próprios da UE, um passo indispensável para que a Comissão Europeia possa
financiar os 750 mil milhões de euros do fundo de recuperação pós-pandemia.A ratificação da decisão de
novos recursos próprios por todos os parlamentos dos 27 Estados-membros é indispensável para a
Comissão Europeia ir aos mercados levantar os 750 mil milhões de euros que vão financiar o fundo de
recuperação “Próxima Geração UE”.Até ao momento, apenas a Croácia, o Chipre e a Eslovénia
notificaram Bruxelas da conclusão do processo de ratificação. PR ratifica importância de recursos
próprios da UE Ler Mais Portugal, que preside ao Conselho da UE durante o primeiro semestre deste ano,
tem como objetivo garantir que estes processos de ratificação dos recursos próprios se possam concluir
nesta primavera.Dotado de 750 mil milhões de euros, o fundo tem como principal instrumento o
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Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência, composto por 672,5 mil milhões de euros em
subvenções e empréstimos (Portugal receberá 15,3 mil milhões de euros em subvenções), a que os
Estados-membros só podem aceder uma vez aprovados os seus planos nacionais de investimento.O
financiamento vai ser feito através da emissão de dívida pela Comissão Europeia, dívida que terá de ser
paga dentro de alguns anos, preferencialmente através de novos recursos próprios, como um imposto
baseado nos resíduos de plástico (a introduzir em 2021) ou futuros impostos sobre o digital ou as
transações financeiras.Para isso, é necessário alterar a legislação europeia em matéria de recursos
próprios, o que exige uma decisão unânime de todos os Estados-Membros num processo de ratificação
nacional.Na sua intervenção desta sexta-feira, Ana Paula Zacarias observou que Portugal assume a
liderança rotativa da UE “num momento muito desafiante”, razão pela qual estabeleceu como outra
prioridade a implementação do pilar europeu dos direitos sociais.“Vamos perder milhares e milhares de
postos de trabalho devido à atual crise e precisamos de nos focar em criar novos postos de trabalho em
novas áreas de sustentabilidade, de inovação e tecnologia e na área social e de ter claras competências
para a criação destes empregos”, concluiu.
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Paz do interior é arma contra gregos e espanhóis
Turismo deposita alguma esperança no verão.
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Um ano após a tempestade, indústria dos cruzeiros quer
restaurar a confiança do turista
Os navios estão a regressar lentamente aos mares. A retoma será gradual, precisa de
ganhar a confiança dos passageiros, mas o setor está otimista. O  empresário Mário
Ferreira estuda a compra de empresas nos EUA.
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Cultura vale 4,4% dos negócios na UE
Alemanha França, Itália, Espanha e Reino Unido no topo
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Portugueses usam testes falsos para entrar no país | Esmagar a
curva
Portugueses usam testes falsos para entrar no país | Esmagar a curva
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