
PUBLITURIS

05/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 2

AVE: € 3985

REACH: 0

Em 25 anos, não há registo de um janeiro tão negro para o
Algarve
Quanto ao volume de vendas verificado no primeiro mês deste ano, este apresentou uma
descida face ao mesmo mês do ano anterior de 83,5%, revela a AHETA.

7,6% foi a taxa de ocupação média registada nas unidades de alojamento turístico no passado mês de
janeiro no Algarve, 78,9% abaixo do valor registado em 2020. Nos últimos 25 anos, o valor mais baixo
deste indicador é no ano de 2010, onde a taxa de ocupação foi de 23,5%, segundo dados divulgados
pela Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) esta quinta-feira.Na análise
por mercados, a associação aponta as quebras na ordem nos 90% do mercado holandês, britânico e
alemão, e de 51,1% do mercado nacional.Quanto ao volume de vendas verificado no primeiro mês
deste ano, este apresentou uma descida face ao mesmo mês do ano anterior de 83,5%.Em análise
dos valores acumulados dos últimos doze meses, a taxa de ocupação média regista uma descida média
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de 60,5% e o volume de vendas de menos 61,6%.
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SUL INFORMAÇÃO

05/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 290

REACH: 0

Algarve teve a mais baixa taxa de ocupação turística de sempre
Volume de vendas desceu 83,5% em Janeiro, relativamente ao mesmo mês de 2020

A taxa de ocupação média por quarto foi de 7,6%, em Janeiro, a mais baixa desde que há registo e bem
longe do anterior mínimo registado no primeiro mês do ano, que era de 23,5%. Apesar de Janeiro ser,
tradicionalmente, um dos piores meses do ano, em termos de ocupação, a pandemia e as medidas de
contenção da propagação do novo coronavírus puxaram os números para valores nunca antes vistos. A
quebra, em relação ao mesmo mês de 2020, ainda antes da pandemia, é de 78,9%, revelou a
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA). Isto refletiu-se, como seria de
esperar, no volume de vendas, que teve uma queda ainda maior, de 83,5%, em relação a Janeiro do
ano passado. Os mercados que mais contribuíram para a descida verificada foram o holandês (-91,7%)
seguido pelo britânico (-91,0%), pelo alemão (-85,4%) e pelo mercado nacional (-51,1%). «Em valores
acumulados dos últimos doze meses a ocupação cama regista uma descida média de -60,5% e o
volume de vendas uma descida de -61,6%», rematou a AHETA. Tendo em conta o apertar do
confinamento e das medidas em vigor desde o passado fim-de-semana, nomeadamnete , que vão
manter-se nas próximas semanas, será de esperar que o mês de Fevereiro seja, igualmente, de grandes
quebras para a hotelaria algarvia
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POSTAL

05/02/2021
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ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 470

REACH: 0

Ocupação por quartro no Algarve fica nos 7,6% e cai 78,8% em
janeiro - associação
A AHET A 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%)

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, segundol 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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JORNAL DO ALGARVE
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TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: 0

Ocupação hoteleira desceu quase 80% em janeiro, segundo a
AHETA
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve (AHET A) anunciou
hoje que a taxa de ocupação global média/quarto em janeiro foi de 7,6%, menos 78,9%
do valor registado no mesmo mês de 2020

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) anunciou hoje que a taxa de
ocupação global média/quarto em janeiro foi de 7,6%, menos 78,9% do valor registado no mesmo mês
de 2020. Os mercados que mais contribuíram para a descida verificada foram o holandês (-91,7%),
seguido pelo britânico (-91,0%), pelo alemão (-85,4%) e pelo mercado nacional (-51,1%). O volume de
vendas apresentou uma descida face ao mesmo mês do ano anterior de -83,5%. Em valores
acumulados dos últimos doze meses a ocupação cama regista uma descida média de -60,5% e o
volume de vendas uma descida de -61,6%
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RÁDIO COMERCIAL
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TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Ocupação média nos alojamentos do Algarve caiu 78,9%
A taxa de ocupação global média por quarto foi 7,6% em janeiro

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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PÚBLICO

05/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7389

REACH: 0

Sindicato dos Pilotos chegou a acordo de emergência com a TAP
O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil já chegou a acordo sobre as medidas de
reestruturação da companhia aérea que incluem cortes salariais e despedimentos.

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) anunciou ter chegado a um acordo de emergência com a
TAP e o Governo, mas só divulgará detalhes no fim das negociações, que prevê ocorrerem no final do dia
de hoje.“Chegámos hoje [quinta-feira] ao final da tarde, em conjunto com a TAP e o Governo, a um
acordo de emergência”, refere o sindicato numa nota enviada aos seus associados no final da noite de
quinta-feira, a que a Lusa teve acesso.O SPAC refere que, a pedido dos seus interlocutores, assumiu “o
compromisso de só divulgar os detalhes do acordo após o final das negociações” entre a TAP e o
Governo e as outras estruturas representativas dos trabalhadores, “o que se prevê que venha a
acontecer amanhã [hoje, sexta-feira] ao fim do dia”.“Assim que tal acontecer, enviaremos o acordo de
emergência a todos os senhores associados, para que o possam analisar com toda a atenção e a devida
antecedência em relação à Assembleia de Empresa, que será agendada pelo senhor presidente da Mesa
da Assembleia-Geral”, acrescenta a nota da direcção do SPAC.Este sindicato faz parte do grupo de
estruturas sindicais que prosseguiam as negociações, assim como o Sindicato Nacional do Pessoal de
Voo da Aviação Civil (SNPVAC), o Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA), o
Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (Sttamp) e o Sindicato dos Trabalhadores dos
Transportes, Manutenção e Aviação (Stama).O prazo apontado para fechar os acordos de emergência
era domingo, dia 31 de Janeiro, mas as negociações têm-se prolongado, tendo sido marcadas mais
reuniões para quinta-feira, disse fonte sindical à Lusa.Após a declaração de empresa em situação
económica difícil, que permite suspender cláusulas dos acordos de empresa em vigor ou dos
instrumentos de regulamentação colectiva aplicáveis e tomar medidas para cortar nos custos com
pessoal, a TAP entregou aos sindicatos propostas de acordos de emergência.O plano de reestruturação
da TAP, entregue em Bruxelas em 10 de Dezembro, prevê a suspensão dos acordos de empresa,
medida sem a qual, de acordo com o ministro Pedro Nuno Santos, não seria possível fazer a
reestruturação da transportadora aérea.O documento entregue à Comissão Europeia prevê o
despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine, 450 trabalhadores da manutenção e
engenharia, e 250 das restantes áreas.O plano prevê ainda a redução de 25% da massa salarial do
grupo (30% no caso dos órgãos sociais) e do número de aviões que compõem a frota da companhia,
de 108 para 88 aviões comerciais.
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OBSERVADOR
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ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4
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Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil anuncia acordo de
emergência com a TAP
O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) anunciou ter chegado a acordo de
emergência com a T AP e o Governo, mas só divulgará detalhes no fim das negociações,
que ocorrerem no final de hoje.

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) anunciou ter chegado a um acordo de emergência com a
TAP e o Governo, mas só divulgará detalhes no fim das negociações, que prevê ocorrerem no final do dia
de hoje. “Chegámos hoje [quinta-feira] ao final da tarde, em conjunto com a TAP e o Governo, a um
acordo de emergência”, refere o sindicato numa nota enviada aos seus associados no final da noite de
quinta-feira, a que a Lusa teve acesso.O SPAC refere que, a pedido dos seus interlocutores, assumiu “o
compromisso de só divulgar os detalhes do acordo após o final das negociações” entre a TAP e o
Governo e as outras estruturas representativas dos trabalhadores, “o que se prevê que venha a
acontecer amanhã [hoje, sexta-feira] ao fim do dia”.“Assim que tal acontecer, enviaremos o acordo de
emergência a todos os senhores associados, para que o possam analisar com toda a atenção e a devida
antecedência em relação à Assembleia de Empresa, que será agendada pelo senhor presidente da Mesa
da Assembleia-Geral”, acrescenta a nota da direção do SPAC.O processo negocial com o maior sindicato
dos pilotos era o mais avançado, depois da disponibilidade manifestada para aceitar um corte até 45%
das remunerações para travar o número de despedimentos previsto no plano de reestruturação que
nesta classe é de 485.Este sindicato faz parte do grupo de estruturas sindicais que prosseguiam as
negociações, assim como o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), o Sindicato
dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA), o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de
Portugal (Sttamp) e o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes, Manutenção e Aviação (Stama). O
prazo apontado para fechar os acordos de emergência era domingo, dia 31 de janeiro, mas as
negociações têm-se prolongado, tendo sido marcadas mais reuniões para quinta-feira, disse fonte
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sindical à Lusa.Após a declaração de empresa em situação económica difícil, que permite suspender
cláusulas dos acordos de empresa em vigor ou dos instrumentos de regulamentação coletiva aplicáveis e
tomar medidas para cortar nos custos com pessoal, a TAP entregou aos sindicatos propostas de
acordos de emergência.O plano de reestruturação da TAP, entregue em Bruxelas em 10 de dezembro,
prevê a suspensão dos acordos de empresa, medida sem a qual, de acordo com o ministro Pedro Nuno
Santos, não seria possível fazer a reestruturação da transportadora aérea.O documento entregue à
Comissão Europeia prevê o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine, 450 trabalhadores
da manutenção e engenharia, e 250 das restantes áreas. O plano prevê ainda a redução de 25% da
massa salarial do grupo (30% no caso dos órgãos sociais) e do número de aviões que compõem a frota
da companhia, de 108 para 88 aviões comerciais.
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Arrendar. Mercado recupera com restrições ao crédito e crise do
alojamento local
Se, antes, um imóvel era arrendado assim que era colocado o anúncio, esse cenário
mudou drasticamente com a pandemia. Casas só são arrendadas se senhorios baixarem
o preço. Aumento da oferta neste mercado também ditou mudança. Os últimos dados
apontam para essa redução.

Longe vai a loucura dos senhorios a exigirem 12 meses de renda. A braços com a pandemia, a solução
que têm para arrendar a sua casa é baixarem os preços; caso contrário, ela fica no mercado por tempo
indeterminado. A incerteza em relação ao futuro e os rendimentos mais curtos dos portugueses
provocaram uma reviravolta no mercado de arrendamento. A somar a isso há ainda que contar com os
imóveis que estavam alocados ao arrendamento local que entretanto entraram neste segmento. Esta é
a realidade com que se deparou Carla Costa, que desde 2016 tinha a sua casa arrendada em Lisboa. E
se, até agosto do ano passado, conseguia arrendar o seu T1 por mil euros na zona da Alameda, com a
saída dos inquilinos – que optaram por comprar um imóvel mais perto do seu local de trabalho – só
conseguiu fechar negócio quando foi baixando até chegar aos 700 euros. “Se dissessem que isto seria
assim há um ano, teria dito que estariam loucos. Mas depois de ter recebido visitas atrás de visitas, não
tive outra solução a não ser baixar o preço até este patamar e, ainda assim, foi difícil encontrar um novo
arrendatário”.A técnica comercial acredita que o cenário irá mudar mas, até lá, terá de se “sujeitar” a
esta nova realidade, apesar de garantir que o novo valor só dá praticamente para pagar as despesas
correntes. “Se contar com o empréstimo ao bancos, os seguros exigidos, o condomínio, os impostos,
mais o IMI e todos os extras que aparecem, não sobra muito, ou seja, não tenho quase lucro e, se tiver
de fazer obras, até tenho prejuízo”, assegura ao i.Este não é um caso isolado. A mediadora Ana Ferreira
lembra que o negócio só é fechado após dezenas de visitas e implica sempre a redução do preço por
parte do senhorio. “Estou nesta atividade há muitos anos e começa a assemelhar-se cada vez mais à
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fase da troika. Com a explosão do turismo, havia pouca oferta e os preços dispararam. Passei por várias
situações em que o arrendatário ficava com a casa sem nunca a ter visto. Era uma fase quase
desesperante para quem procurava um imóvel. Agora assistimos ao inverso”, confessa ao i.Redução
desigual Mas essa queda de valores não vai acontecer de forma igual em todo o país. O presidente da
Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) garante ao i que o
aumento da oferta irá verificar-se principalmente nas zonas que têm tipicamente maior concentração
turística, ou seja, nos principais centros urbanos e na região do Algarve. “É expetável que se dê um
aumento da oferta de ativos que migrarão do mercado de alojamento local e, como tal, que se assista a
uma ligeira redução dos valores das rendas praticadas como, aliás, já tem vindo a verificar-se nos
últimos tempos”.Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i
em sua casa. Saiba como aqui.  
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O Governo Regional aprovou a criação de uma linha de apoio de
cinco milhões de euros a fundo perdido para os setores do
comércio e restauração, marítimo-turísticas, agências de viagens
e rent-a-car para a manutenção das atividades económicas
O Governo Regional aprovou a criação de uma linha de apoio de cinco milhões de euros a
fundo perdido para os setores do comércio e restauração, marítimo-turísticas, agências
de viagens e rent-a-car para a manutenção das atividades económicas

O Governo Regional aprovou a criação de uma linha de apoio de cinco milhões de euros a fundo perdido
para os setores do comércio e restauração, marítimo-turísticas, agências de viagens e rent-a-car para a
manutenção das atividades económicas
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Ocupação por quartro no Algarve cai 78,8% em janeiro
A taxa de ocupação global média por quarto foi 7,6%, 78,9% abaixo do valor registado
em 2020.

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, segundol 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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A VOZ DO @LGARVE
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AVE: € 1360
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Ocupação por quarto no Algarve fica nos 7,6% e cai 78,8% em
janeiro - associação
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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Programa de apoio às rendas comerciais arranca com metade do
dinheiro prometido pelo Governo
Em dezembro, quando o ministro da Economia anunciou o programa de apoio às rendas
comerciais, falou em 300 milhões de euros. Mas agora, as candidaturas abrem com
metade da dotação.

As empresas que foram obrigadas a fechar devido à pandemia já se podem candidatar para receber do
Estado uma ajuda que vai suportar 30% ou 50% do valor da renda. As candidaturas abriram esta quinta-
feira, quase dois meses depois de o Governo anunciar a criação destes apoios. Mas o valor disponível
para conceder em ajudas a fundo perdido afinal é metade do anunciou pelo Executivo inicialmente.A 10
de dezembro do ano passado, na conferência de imprensa em que anunciou que ia ser criado um
programa para apoiar as empresas a suportar os custos com as rendas, o ministro da Economia disse
que havia 300 milhões de euros para conceder em apoios. Contudo, esta quinta-feira, quase dois meses
depois, o aviso de abertura das candidaturas tem apenas 150 milhões de euros de dotação, ou seja,
metade do valor anunciado inicialmente.“O Aviso da modalidade Apoiar Rendas prevê uma dotação inicial
de 150 milhões de euros, que será reforçada no caso de vir a ser necessário”, avançou ao ECO fonte
oficial do Ministério da Economia. O aviso é claro ao explicar que as empresas podem entregar
candidaturas “até ao esgotamento da dotação”.No mercado a perceção era de que mesmo um apoio de
300 milhões já seria insuficiente. A secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares
de Portugal (AHRESP) disse ao ECO que, “no mínimo, o apoio às rendas deveria ser atribuído de forma
proporcional à quebra de faturação mensal e enquanto perdurasse a situação pandémica”. Isto porque,
justifica Ana Jacinto, um apoio entre 30% a 50% do valor da renda durante seis meses é, para além de
“tardio”, “manifestamente insuficiente”, porque vem numa altura em que “as empresas não dispõem de
capacidade financeira para pagar qualquer valor que seja”.A dotação do Programa Apoiar Rendas é
financiada com 50 milhões de fundos nacionais para apoiar empresas com mais de 250 trabalhadores,
mas com um volume de negócios anual inferior a 50 milhões de euros; e com 100 milhões do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (Feder). Existe, contudo, a possibilidade destes 100 milhões
serem posteriormente substituídos pelo REACT EU quando este estiver disponível.Recorde-se que o
Feder terminou o ano de 2020 com uma taxa de compromisso de 110%, o que significa que já está em
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regime de overbooking, o que explica a opção de utilizar posteriormente o React EU que tem 1,8 mil
milhões disponíveis para Portugal. Os apoios às empresas apresentam uma das mais elevadas taxas de
compromisso no atual quadro comunitário de apoio e, como tal, já não há muitas verbas disponíveis. Os
diferentes avisos do programa Apoiar, nas suas várias vertentes, já somam 900 milhões de
euros.Dotação de 150 milhões “é claramente insuficiente”“Esta dotação é claramente insuficiente”, diz
ao ECO, Miguel Pina Martins. O presidente da Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR)
recorda que já consideravam que os 300 milhões não eram suficientes e por isso, a situação “fica pior” e
deixa-os “ainda mais preocupados”.O empresário não deixou, contudo, de sublinhar que a existência do
apoio, per si, “é positivo”. “Mais vale 150 do que 75”, reconhece, mas recorda que, “quando o ministro
Siza Vieira fez o anúncio do apoio de 300 milhões de euros, não havia nem miragem do lockdown que
agora se vive e as coisas não vão ficar melhores tão cedo”.Pina Martins defendeu a necessidade do
“Ministério da Economia ganhar mais peso” dentro do Governo, para fazer valer “o ponto de vista das
empresas, sobretudo junto do Ministério das Finanças, para que este liberte mais dinheiro para apoios” e
que o desempenho melhor do que o esperado ao nível das contas públicas não seja conseguido “à custa
de falta de apoios”.Também a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP)
defendeu entretanto o reforço da medida de apoio às rendas comerciais. “Perante mais um
confinamento, com as nossas empresas encerradas e a situação económica cada vez mais frágil, é
urgente que o Governo reforce o Apoiar Rendas disponibilizado à data presente, mas anunciado num
quadro que não previa este novo confinamento”, refere a associação no seu boletim diário.A AHRESP
também considera “manifestamente insuficiente” o acesso ao programa e a percentagem do valor de
renda apoiado.(Atualizado às 20h50 com a divulgação do boletim diário da AHRESP)
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TSF ONLINE

05/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 760

REACH: 0

Regressar ao Reino Unido vindo de Portugal obriga a quarentena
em hotel
O Governo britânico já apresentou propostas a hotéis próximos de portos e de
aeroportos que podem acomodar os viajantes que vão ficar em isolamento.

Os residentes no Reino Unido que regressem de países considerados de risco ao nível da disseminação
da pandemia, como, por exemplo, Portugal, têm de cumprir dez dias de quarentena em hotéis
designados para o efeito.O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde britânico, na quinta-feira, e engloba
residentes no país que provenham de 33 países com variantes de maior propagação e possivelmente
mais resistentes a vacinas, como, por exemplo, Portugal e a África do Sul.A medida vai entrar em vigor
em 15 de fevereiro."Durante a pandemia, o Governo implementou medidas proporcionai, devido ao
aconselhamento de cientistas, e isso levou a um dos regimes de fronteiras mais duros do mundo",
explicitou, em comunicado, um porta-voz da tutela.Para regressar ao Reino Unido já é necessário um
teste cujo resultado à presença do SARS-CoV-2 seja negativo, assim como dez dias de quarentena.
Além disso, é proibido viajar para férias.O país tem mais de 110.000 mortos contabilizados desde o início
da pandemia.LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19
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JORNAL DE NEGÓCIOS

05/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Reino Unido exige isolamento de 10 dias a pessoas que cheguem
de Portugal
A partir do próximo dia 15 de fevereiro, vai ser obrigatório que pessoas que viajem a
partir dos 30 países que estão na lista do Reino Unido, onde se inclui Portugal, façam um
isolamento de 10 dias.

O Reino Unido requer que os viajantes a partir de Portugal e de outros países onde a incidência de
coronavírus seja muito grande façam um confinamento a partir do próximo dia 15 de fevereiro, de
acordo com o governo britânico. "Diante das novas variantes do vírus, é importante que o governo
continue a tomar as medidas necessárias para proteger as pessoas e salvar vidas", pode ler-se no
comunicado, que acrescenta que "com o aumento da presença da polícia nos aeroportos e maior
controlo para garantir que as pessoas estejam a isolar-se, estamos a tomar medidas decisivas". Quem
viaje a partir de países que estão na lista de perigo do Reino Unido, onde se inclui Portugal, terá então de
se isolar durante 10 dias, segundo um comunicado do departamento da Saúde, que adiantou que estaria
à procura de hotéis próximos aos aeroportos para apoiar este programa.  Este anúncio surge depois de
vários dias de confusão sobre quando é que o governo implementaria esta medida, que já tinha sido
anunciada no mês passado. Neste momento, existem 30 países nesta lista do governo britânico, onde
se inclui toda a América do Sul, uma faixa do sul de África e Portugal. Esta medida veio à baila depois das
novas variantes que surgiram no Brasil e na África do Sul nas últimas semanas terem feito subir os novos
casos.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

05/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Regresso ao Reino Unido obriga a quarentena em hotel a partir
de dia 15
Os residentes no Reino Unido que regressem de países considerados de risco ao nível da
disseminação da pandemia, como Portugal, têm de cumprir dez dias de quarentena em
hotéis designados para o efeito.

Os residentes no Reino Unido que regressem de países considerados de risco ao nível da disseminação
da pandemia, como Portugal, têm de cumprir dez dias de quarentena em hotéis designados para o
efeito.O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde britânico, quinta-feira, e engloba residentes no país que
provenham de 33 países com variantes de maior propagação e possivelmente mais resistentes a
vacinas, como, por exemplo, Portugal e a África do Sul.A medida vai entrar em vigor em 15 de
fevereiro.O Governo britânico já apresentou propostas a hotéis próximos de portos e de aeroportos que
podem acomodar os viajantes que vão ficar em isolamento."Durante a pandemia, o Governo
implementou medidas proporcionai, devido ao aconselhamento de cientistas, e isso levou a um dos
regimes de fronteiras mais duros do mundo", explicitou, em comunicado, um porta-voz da tutela.Para
regressar ao Reino Unido já é necessário um teste cujo resultado à presença do SARS-CoV-2 seja
negativo, assim como dez dias de quarentena. Além disso, é proibido viajar para férias.O país tem mais
de 110 mil mortos contabilizados desde o início da pandemia.
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DINHEIRO VIVO

05/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4976

REACH: 0

TAP. Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil chegou a acordo de
emergência
O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) anunciou ter chegado a um acordo de
emergência com a T AP e o Governo, mas só divulgará detalhes no fim das negociações,
que prevê ocorrerem no final do dia de hoje.

"Chegámos hoje ao final da tarde, em conjunto com a TAP e o Governo, a um acordo de emergência",
refere o sindicato numa nota enviada aos seus associados no final da noite de quinta-feira, a que a Lusa
teve acesso.O SPAC refere que, a pedido dos seus interlocutores, assumiu "o compromisso de só
divulgar os detalhes do acordo após o final das negociações" entre a TAP e o Governo e as outras
estruturas representativas dos trabalhadores, "o que se prevê que venha a acontecer amanhã ao fim do
dia"."Assim que tal acontecer, enviaremos o acordo de emergência a todos os senhores associados,
para que o possam analisar com toda a atenção e a devida antecedência em relação à Assembleia de
Empresa, que será agendada pelo senhor presidente da Mesa da Assembleia-Geral", acrescenta a nota
da direção do SPAC.Este sindicato faz parte do grupo de estruturas sindicais que prosseguiam as
negociações, assim como o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), o Sindicato
dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA), o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de
Portugal (Sttamp) e o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes, Manutenção e Aviação (Stama).O
prazo apontado para fechar os acordos de emergência era domingo, dia 31 de janeiro, mas as
negociações têm-se prolongado, tendo sido marcadas mais reuniões para quinta-feira, disse fonte
sindical à Lusa.Após a declaração de empresa em situação económica difícil, que permite suspender
cláusulas dos acordos de empresa em vigor ou dos instrumentos de regulamentação coletiva aplicáveis e
tomar medidas para cortar nos custos com pessoal, a TAP entregou aos sindicatos propostas de
acordos de emergência.O plano de reestruturação da TAP, entregue em Bruxelas em 10 de dezembro,
prevê a suspensão dos acordos de empresa, medida sem a qual, de acordo com o ministro Pedro Nuno
Santos, não seria possível fazer a reestruturação da transportadora aérea.O documento entregue à
Comissão Europeia prevê o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine, 450 trabalhadores
da manutenção e engenharia, e 250 das restantes áreas.O plano prevê ainda a redução de 25% da
massa salarial do grupo (30% no caso dos órgãos sociais) e do número de aviões que compõem a frota
da companhia, de 108 para 88 aviões comerciais.
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DN

05/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 0

Sindicatos da TAP admitem acordo com o governo
AVIAÇÃO Representantes dos trabalhadores e empresa estão numa maratona negocial
para alcançar um entendimento que vigore até 2024
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JORNAL ECONÓMICO

05/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO PALMA FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 0

“Saíram da TAP 1.200 tripulantes contratados a termo e ainda
querem mais?”
O sindicato do pessoal de voo não aceita saídas dos quadros da T AP, considera que a
companhia é fundamental para muitas empresas portuguesas e admite que Lufthansa
tem interesse no espaço da TAP
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VIDA ECONÓMICA

05/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Reservas diretas de hotéis e canais locais e regionais estão a
crescer
DE ACORDO COM O RELATÓRIO ANUAL ‘TOP BOOKING CHANNELS’ DA SITEMINDER
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VIDA ECONÓMICA

05/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

As últimas alterações ao regime de exploração de Alojamento
Local
Por NÍDIA CONCEIÇÃO
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VIDA ECONÓMICA

05/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Portugal tem perspetivas favoráveis para o investimento e o
turismo
NOURIEL ROUBINI NO “WARM UP” DO “QSP SUMMIT”
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VIDA ECONÓMICA

05/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

ECONOMIA MAIS | ECONOMIA MENOS
ECONOMIA MAIS | ECONOMIA MENOS
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JORNAL I

05/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 0

O QUE A PANDEMIA ALTEROU NO SETOR
Compra, arrendamento e luxo. T rês segmentos imobiliários, três destinos diferentes. A
pandemia não veio baixar os preços como se esperava na venda mas no arrendamento
os valores diminuíram. Luxo soma e segue uma vez que estrangeiros não perderam
interesse.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

05/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 0

Bancos emprestam 31 milhões por dia para compra de casa |
Imobiliário com menos vendas no ano passado
Bancos emprestam 31 milhões por dia para compra de casa | Imobiliário com menos
vendas no ano passado
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EXPRESSO

05/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • AMADEU ARAÚJO

FAV: 4

AVE: € 6075

REACH: 0

Franceses da Orpea querem ter 24 residências para idosos em
Portugal
Surgem novos equipamentos no mercado e o “adormecimento” de alguns hotéis pode
ditar reconversões, capazes de impulsionar o sector
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EXPRESSO

05/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 0

Breves
A economia está a correr bem? | Preços sobem em Janeiro | T urismo Português | Dívida
a 31 anos | Banco de Portugal | Combustíveis fósseis caíram | IVAucher
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PUBLITURIS

05/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 422

REACH: 0

Madeira prevê retoma do turismo no segundo semestre de 2021
Secretário regional do T urismo e Cultura da Madeira, Eduardo Jesus, revela que já se
assiste a um crescimento das reservas para “daqui a cinco e seis meses”.

O secretário regional do Turismo e Cultura da Madeira, Eduardo Jesus, estima que a retoma da atividade
turística possa acontecer já no segundo semestre deste ano e diz mesmo que já se assiste a um
crescimento das reservas para “daqui a cinco e seis meses”.“Estimamos, também com base nas
conversas que mantemos diariamente com os operadores, que será possível assistir a uma retoma no
segundo semestre deste ano”, disse Eduardo Jesus ao Diário de Notícias da Madeira, à margem da
entrega do certificado “Madeira Safe to Discover” à agência de viagens Travel RMK Tour.O responsável
pela pasta do turismo no Governo Regional da Madeira adverte, no entanto, que “tudo naturalmente
está na dependência da evolução pandémica”, assim como da “velocidade com que a vacinação
acontece nos países que constituem os principais mercados emissores para a Madeira e também para
Portugal”. 

51/53



DIÁRIO NOTÍCIAS
MADEIRA

05/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ÉRICA FRANCO

FAV: 5

AVE: € 700

REACH: 0

Turismo poderá 'regressar' no 2.º semestre
EDUARDO JESUS CONST AT A AUMENT O DAS RESERVAS PARA “DAQUI A CINCO E SEIS
MESES”
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