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Braga eleita ''melhor destino europeu'' para visitar em 2021
A cidade portuguesa ficou a uma distância superior a 31 mil votos de Roma, a capital
italiana.

A cidade de Braga foi eleita o Melhor Destino Europeu para visitar em 2021, recolhendo 109.902 votos
dos internautas, 72% dos quais referentes a participantes fora do território nacional, anunciou esta
quarta-feira o município.Trata-se de uma iniciativa da 'European Best Destinations', organização sediada
em Bruxelas que promove a cultura e o turismo na Europa e distingue, desde 2010, as cidades mais
modernas e atraentes para visitar na União Europeia.Em 2019, Braga já tinha sido considerada o
segundo Melhor Destino Europeu. Agora, conquistou o primeiro lugar, a uma distância superior a 31 mil
votos da cidade de Roma, na Itália, segunda classificada.Para o presidente da Câmara de Braga, Ricardo
Rio, esta votação é "o coroar de um inquestionável trabalho de afirmação internacional da marca
Braga".O autarca destacou o apoio a esta candidatura por parte de muitos portugueses espalhados pelo
mundo, além do empenho da própria cidade, das instituições e dos bracarenses. "É um resultado que nos
enche de orgulho e que certamente terá reflexos extremamente positivos no turismo e na economia
local, regional e nacional durante os próximos anos", sublinhou. A candidatura de Braga contou com o
apoio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da secretária de Estado do Turismo, Rita
Marques, da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal e da Associação de Turismo do
Porto e Norte (ATP), além de diversas autarquias, entidades e cidadãos.Nesta edição, Braga foi o destino
favorito dos viajantes do Reino Unido e do Brasil e uma das principais escolhas de viajantes dos Estados
Unidos da América e de França.Todos os anos a organização recebe um voto do Vaticano, que este ano
também foi depositado na candidatura bracarense. "A partir de agora, Braga estará ainda mais presente
nas mais reputadas publicações na área do turismo de todo o mundo, o que fará da cidade um destino
cada vez mais procurado para milhões de viajantes", disse ainda Ricardo Rio. Dos 20 destinos a votação,
os 15 primeiros irão figurar na página 'web' do 'European Best Destination', podendo assim ser visitados
pelos viajantes que utilizam aquelas informações para escolher os seus destinos turísticos.A Câmara de
Braga sublinha que a referida página é a mais visitada no que se refere ao turismo na Europa, com uma
audiência que ultrapassa os 5,5 milhões de viajantes.Tal como em 2019, também este ano Braga era o
único destino nacional nomeado para receber esta distinção.
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Turismo Porto e Norte felicita Braga pela eleição como «Melhor
Destino Europeu 2021» - Correio do Minho
A notícia foi recebida “com grande satisfação” pelo presidente do T urismo do Porto e
Norte, Luís Pedro Martins, que se congratulou com a eleição, sublinhando que “é assim
que a região mantém bem viva a sua notoriedade e assegura a sua posição, muito
privilegiada, na preferência dos turistas nacionais e internacionais”.

A cidade de Braga foi eleita como «Melhor Destino Europeu de 2021» pela «European Best
Destinations», organização sediada em Bruxelas e promotora do turismo no espaço europeu. A notícia
foi recebida “com grande satisfação” pelo presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins,
que se congratulou com a eleição, sublinhando que “é assim que a região mantém bem viva a sua
notoriedade e assegura a sua posição, muito privilegiada, na preferência dos turistas nacionais e
internacionais”. Este tipo de distinções “permitem acreditar que no pós-pandemia o destino Porto e Norte
voltará muito rapidamente ao lugar que já tinha conquistado no panorama do turismo mundial”. Cidades
como Paris, Roma, Viena, Florença, Capri e Capadócia estavam entre os 20 finalistas, mas a escolha,
realizada por votação digital pelo público, acabou por recair na Capital do Minho. A organização tinha
colocado a cidade de Braga entre os finalistas por ser um dos destinos europeus com maior crescimento
turístico na Europa, assim como ter sido uma cidade que rapidamente implementou diversas medidas de
saúde pública para proteger a sua população contra a pandemia de Covid-19 e, inclusivamente, foi
mencionada pela OCDE como exemplo de boas práticas nesta matéria. A estes fatores juntam-se o
desenvolvimento sustentável do turismo em Braga e a distinção, pela Comissão Europeia, como uma
das cidades com melhor qualidade de vida e mais felizes da Europa. Em 2020 Braga tinha ficado em
segundo lugar e este ano foi a única cidade portuguesa a constar do lote de 20 finalistas. Braga é
marcada por uma imensa riqueza patrimonial, onde se destaca o Santuário do Bom Jesus, recentemente
elevado à categoria de Património Mundial da Humanidade pela Unesco. Na cidade dos arcebispos, como
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também é conhecida, está também o Mosteiro de Tibães, casa-mãe dos beneditinos. O destino é ainda
reconhecido internacionalmente pela sua gastronomia, pela força da sua universidade e por ser porta de
entrada para o Parque Nacional da Peneda-Gerês.
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Reino Unido ameaça com dez anos de prisão quem esconder
viagens para destinos como Portugal
Sentença é superior a crimes violentos com armas de fogo ou crimes sexuais com
menores. Ministro da Saúde britânico considera medida como proporcional uma vez que o
surgimento de novas variantes pode comprometer o processo de vacinação.

Os turistas e residentes do Reino Unido que contornarem as restrições do governo e viajarem até países
de risco mas não cumprirem as ordens de quarenta de 10 dias, poderão ser condenados até 10 de anos
de prisão. E isto inclui viagens até Portugal.A medida foi anunciada, esta quarta-feira, pelo ministro da
Saúde. Matt Hancock explicou que mentir sobre viagens a países incluídos na “lista vermelha” pode dar
azo a multas de 10 mil libras (cerca de 11.400 euros) ou processos penais, que podem culminar na
referida pena de prisão.As regras são claras: quem chegar de Portugal e de 32 outros destinos inscritos
na “lista vermelha” do país vai pagar até dois mil euros para fazer quarentena obrigatória mínima de dez
dias em hotéis designados pelo Governo. Nessa lista estão incluídos Portugal, Açores, Madeira, Angola,
Cabo Verde e Brasil.À “Sky News”, o governante explica que as novas medidas surgem numa altura em
que as variantes da Covid-19 estão a ser importadas de vários países. A medida também coincide com
uma altura em muitos britânicos começam a agendar as suas férias de verão.“Estamos a lidar com
novas variantes e com essas não podemos arriscar — especialmente nesta fase em que decorre o
processo de vacinação —  um aumento de novos casos embora acreditemos que vamos ser capaz de
lidar com [as novas variantes] através das vacinas”, afirmou.“Por causa disso, achamos que medidas
como sentenças de prisão por mentir sobre ter estado num desses países são apropriadas”,
acrescentou, não excluindo a possibilidade de um prolongamento das medidas. Hancock afirmou que os
novos controlos de fronteiras, incluindo a quarentena obrigatória de dez dias em hotéis e testes
obrigatórios triplos para todas as chegadas, podem durar até ao outono.No “The Telegraph”, o antigo
juiz do Supremo Tribunal britânico considerou que a medida é desproporcional, uma vez que a sentença
é superior do que os crimes violentos com armas de fogo ou crimes sexuais com menores.“Será que o
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Sr. Hancock pensa mesmo que não divulgar uma visita a Portugal é pior do que o elevado número de
crimes violentos com armas de fogo ou crimes sexuais envolvendo menores, cuja pena máxima é de
sete anos?”, escreveu o magistrado num artigo de opinião, onde criticou também que as quarentenas
em hotéis “são uma forma de prisão em regime de solitária”. Ler mais
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Quarentena exigida em Inglaterra a viajantes de Portugal e
outros países custa 2.000 euros por pessoa
Os viajantes procedentes de Portugal e de outros 32 países que chegarem a Inglaterra a
partir de segunda-feira terão que pagar pelo menos 2.000 euros para cumprir as novas
medidas, que incluem dez dias de quarentena num hotel e dois testes PCR.

Os viajantes procedentes de Portugal e de outros 32 países que chegarem a Inglaterra a partir de
segunda-feira terão que pagar pelo menos 2.000 euros para cumprir as novas medidas, que incluem dez
dias de quarentena num hotel e dois testes PCR.O pacote, no valor de 1.750 libras, inclui um quarto de
hotel individual, transporte directo do aeroporto ou do porto marítimo e dois testes, no segundo e no
oitavo dias da quarentena, a qual poderá ser prolongada se um dos resultados for positivo.A violação das
regras poderá incorrer numa multa de entre 1.000 e 10.000 libras (1.140 e 11.400 euros) e as pessoas
que omitam nos formulários de passageiros terem estado num dos 33 países de risco nos 10 dias
anteriores estão sujeitos a pena de prisão até 10 anos."Não peço desculpa pela robustez destas
medidas porque estamos a lidar com uma das maiores ameaças à saúde pública que enfrentámos como
país”, disse o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, citado pela agência Lusa. Os chamados “hotéis
de quarentena” vão entrar em funcionamento na segunda-feira e afectar passageiros que cheguem de
33 países dos quais os voos directos foram suspensos e as visitas interditas, sendo apenas permitida a
entrada de nacionais britânicos e estrangeiros residentes. A lista inclui Portugal, Brasil, Cabo Verde,
Moçambique e Angola, bem como dezenas de países africanos e sul-americanos devido ao risco de
transmissão das variantes B1128, detectada no Brasil, e B1351, detectada na África do Sul, contra as
quais os cientistas receiam que as vacinas contra a covid-19 sejam menos eficazes.Até agora, os
passageiros internacionais cumprem a quarentena na sua própria residência, para a qual podem viajar
usando transportes públicos, mas o Governo está sob pressão para endurecer as restrições nas
fronteiras para evitar a chegada de mais casos com as variantes. Todas as pessoas que chegarem do
estrangeiro a Inglaterra têm também de apresentar um teste com resultado negativo realizado 72 horas
antes do embarque.O ministro disse que está em contacto com os governos autónomos das outras
regiões - Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte -, bem como com a Irlanda, país com o qual tem uma
área de circulação livre, para se coordenarem e adoptarem medidas semelhantes. 
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Esconder viagens de destinos como Portugal no Reino Unido
pode levar até dez anos de prisão
Novas medidas entram em vigor na segunda-feira.

O Reino Unido continua a endurecer as medidas para combater a covid-19. Agora, os turistas e
residentes que cheguem ao país e tentem contornar a medida do Governo britânico de quarentena
obrigatória poderão ser multados até 10 mil libras, mais de 11 mil euros, e arriscam uma pena de prisão
até dez anos. De realçar que as pessoas que cheguem ao Reino Unido de Portugal ou de um dos outros
32 destinos que fazem parte da “lista vermelha” do país, têm de pagar até dois mil euros para fazer a
quarentena obrigatória de dez dias decretada pelo Governo britânico, num dos hotéis designados pelo
executivo. Quem violar estas regras incorre agora numa multa que pode ir das 1000 às 10.000 libras,
cerca de 1140 a 11.400 euros. Também as pessoas que omitam nos formulários de passageiros que
estiveram num dos 33 países considerados de risco estão sujeitas a pena de prisão até dez anos.Estas
novas medidas, que entram em vigor na segunda-feira, foram anunciadas pelo ministro da Saúde do
Reino Unido, Matt Hancok."Não peço desculpa pela robustez destas medidas porque estamos a lidar com
uma das maiores ameaças à saúde pública que enfrentámos como país”, disse o governante, no
parlamento. Todos as pessoas que cheguem ao Reino Unido vindos de outros países têm também de
apresentar um teste com resultado negativo, que terá de ser realizado, pelo menos, 72 horas antes do
embarque. 
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Covid-19: Mais de metade dos produtores de vinho com quebras
nas vendas em 2020
A associação que congrega as 14 regiões vitivinícolas nacionais alertou hoje que 61% das
1.716 empresas de vinhos do país venderam menos em 2020, estimando perdas
superiores a 100 milhões de euros, devido à pandemia de covid-19

“Das 1.716 empresas que foram abrangidas nesta avaliação que todas as associações fizeram, 61%, ou
seja, 1.049 empresas, tiveram vendas inferiores às de 2019”, o que significa “um grande número de
empresas com perdas”, revelou à agência Lusa o presidente da Associação Nacional das Denominações
de Origem Vitivinícolas (ANDOVI), Francisco Mateus.Das 1.049 empresas com perdas, houve “216 que
tiveram quebras [de vendas] até 20%, 408 quebras entre 20 e 50%” e 361 quebras superiores a 50%”,
isto é, sofreram uma “quebra de cerca de metade do que tinham vendido em 2019”, indicou.Segundo a
análise à situação económica do setor a nível nacional, no ano passado, traçada pela ANDOVI e à qual a
Lusa teve acesso, as 1.049 empresas com quebras “venderam menos 41,3 milhões de litros, o que
equivale a 55 milhões de garrafas”.“Assumindo um valor médio de dois euros por garrafa, estima-se que
as quebras nas vendas em 2020 superaram 100 milhões de euros que não foram vendidos” por estas
empresas que comercializam vinhos com Denominação de Origem (DO) e Indicação Geográfica (IG),
pode ler-se no documento.Para Francisco Mateus, a situação “é alarmante” e retrata a existência de “um
conjunto muito grande de empresas” que teve quebras, “traduzidas em litros e em garrafas”, pelo que
“há um volume muito grande de vinho que não foi vendido e está na casa dos produtores”.“Não houve
faturação, não houve entrada de dinheiro nessas empresas” e, com o novo ano, essas mesmas
empresas “voltam a ter todo o ciclo produtivo que está a correr”, nomeadamente “todos os encargos
que têm de fazer na vinha, com as podas que já fizeram, os tratamentos que vão fazer”, sem que
“estejam a faturar”, alertou.E o problema “é que são as empresas de menor dimensão, que vendem
menos quantidade por ano, que estão a ser as mais atingidas”, realçou.No âmbito das medidas de
combate à pandemia de covid-19, o canal HORECA, da restauração e do turismo, foi afetado, porque
estes estabelecimentos foram fechados, afetando muitos destes produtores de vinho, pois, este é o seu
principal canal de vendas, lembrou Francisco Mateus. “Quando olhamos para estas empresas e tentamos
perceber quais são os canais de vendas onde elas normalmente estão a atuar é, essencialmente, ao nível
do HORECA, da hotelaria e da restauração, que, pelos dados que temos, foi também o setor mais
afetado nas vendas em Portugal”, afirmou.Há “muitas empresas” do setor do vinho “espalhadas por
todo o país” que “estão a ser muito afetadas por estes efeitos da pandemia, pela quebra no turismo,
pelo fecho dos restaurantes, e, portanto, têm de ser apoiadas” pelo Governo, defendeu.RRL // JNM
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AHRESP defende lay-off simpliciado para hotéis sem atividade |
Ambitur
À semelhança do que aconteceu no primeiro confinamento, os hotéis, estabelecimentos
turísticos e estabelecimentos de alojamento local podem continuar abertos. Porém, neste
confinamento, por força de pesadas restrições, nomeadamente dever geral de
recolhimento e impedimento à circulação, estes estabelecimentos não estão a registar
qualquer atividade, pelo que muitos se mantêm encerrados.

À semelhança do que aconteceu no primeiro confinamento, os hotéis, estabelecimentos turísticos e
estabelecimentos de alojamento local podem continuar abertos. Porém, neste confinamento, por força
de pesadas restrições, nomeadamente dever geral de recolhimento e impedimento à circulação, estes
estabelecimentos não estão a registar qualquer atividade, pelo que muitos se mantêm encerrados.Por
esta razão, a AHRESP defende que estes estabelecimentos devem ter acesso ao lay-off simplificado,
para apoio à manutenção dos seus postos de trabalho, nos mesmos moldes aplicáveis às atividades que,
legalmente, são obrigadas a encerrar, uma vez que o efeito sentido é, na prática, o mesmo.
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Mais 300 famílias passaram a depender da ajuda do Banco
Alimentar desde o início do ano no Algarve
Com a pandemia a instituição viu aumentar em 74 % os alimentos distribuídos na região.

Desde o início do ano, e sobretudo depois do confinamento, mais de 300 famílias passaram a precisar de
ajuda do Banco Alimentar no Algarve. Com a pandemia, a instituição viu aumentar em 74 % os
alimentos distribuídos na região. Só no ano passado, entre abril e dezembro, foram distribuídos pelo
Banco Alimentar no Algarve quase três milhões e meio de euros em alimentos e mais de dez mil novas
famílias passaram a precisar desta ajuda.Numa região muito dependente do turismo, há receio de que os
números de novos carenciados continuem a subir.
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Moody’s: “Temos expectativas modestas para o turismo este
verão” | Ambitur
“A trajetória da pandemia é bastante desafiante e temos expectativas modestas para a
época do turismo este verão”, disse a analista da Moody’s Sarah Carlson à Lusa,
acrescentando que “as coisas não vão voltar ao normal” nessa época. A analista, que
falava à Lusa após a videoconferência “T endências de Crédito – Oportunidades de
Crescimento de Portugal pós-pandemia”, organizada pela agência de notação financeira,
assinalou, no entanto, que haverá algum nível de atividade turística.

“A trajetória da pandemia é bastante desafiante e temos expectativas modestas para a época do
turismo este verão”, disse a analista da Moody’s Sarah Carlson à Lusa, acrescentando que “as coisas
não vão voltar ao normal” nessa época. A analista, que falava à Lusa após a videoconferência
“Tendências de Crédito – Oportunidades de Crescimento de Portugal pós-pandemia”, organizada pela
agência de notação financeira, assinalou, no entanto, que haverá algum nível de atividade
turística.“Certamente esperamos que haja algum nível material de atividade turística e claro que com as
vacinações algumas pessoas vão sentir-se muito mais livres para sair, andar de avião, ficar em hotéis ou
ir a restaurantes, especialmente nos meses de verão”, afirmou.Segundo Sarah Carlson, o nível normal
relativo, por exemplo, às viagens aéreas “levará algum tempo a recuperar”, mas há outros fatores que
entram na contabilidade, como a forma como se viaja para o destino turístico ou a quantidade de
turistas domésticos.“Portugal não tem tantos turistas domésticos como a França ou Itália, mas ainda
tem um número razoável”, disse a analista da Moody’s à Lusa, lembrando a “grande diáspora
portuguesa”. “Não são alemães ou holandeses a ir para Portugal, são pessoas portuguesas a viver em
outros países europeus a viajar não só para ir de férias mas também para ver as suas famílias e
amigos”, um tipo de viagens “que é um pouco mais resiliente que o turismo puro”.Sarah Carlson referiu
que “Portugal é certamente um dos países mais dependentes do turismo na Europa”, algo que tem
“vantagens e desvantagens”, mas está numa posição mais favorável que “algumas economias de ilhas,
que também têm uma população mais pequena”.Para o resto do ano, a analista antecipou ainda que os
fundos europeus possam chegar “mais para perto do final do ano”.“O que é mais importante, de uma
perspetiva do rating, é como é que os fundos são utilizados para fomentar o potencial de crescimento a
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longo prazo”, sendo “muito mais fácil gastar o dinheiro e fomentar o crescimento a muito curto prazo,
mas os programas de realmente muito boa qualidade terão um impacto positivo” posteriormente. “O
maior problema estrutural é que Portugal tem um crescimento potencial relativamente baixo”, referiu,
dizendo ainda que “as reformas na educação são sempre algo de que se fala bastante, tal como a
requalificação, a manutenção de trabalhadores em áreas diferentes da economia”, que poderão ser
abordadas pelos fundos.
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O presidente executivo do BCP defende o prolongamento do
regime de moratórias para o setor do turismo
O presidente executivo do BCP defende o prolongamento do regime de moratórias para o
setor do turismo

O presidente executivo do BCP defende o prolongamento do regime de moratórias para o setor do
turismo
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E quando acabarem as moratórias de crédito?
Neste texto, abordam-se três cenários diferentes e algumas sugestões de como
minimizar a taxa de incumprimento em cada um deles.

A Covid-19 abalou a economia mundial, repentinamente, tornando imprescindível ter planos B e C e
exigindo muita proatividade na tomada e implementação das decisões.Atualmente, Portugal é o primeiro
país do mundo com mais mortes de Covid-19 por milhão de habitantes, uma situação que está a colocar
o sistema de saúde sob grande pressão e a prejudicar a economia do país.Uma das medidas adotadas
pelo governo português, para evitar um colapso financeiro em março de 2020, foi a concessão das
moratórias de crédito a particulares e empresas com quebras no rendimento. Isso adiou o nível de
incumprimento no setor bancário e, consequentemente, também a próxima crise imobiliária.Esta medida
tem sido muito vantajosa para os devedores, cujo cash-flow, exaurido pela crise económica, é poupado
pelo facto de estes não terem que liquidar as prestações por inteiro, ou poderem optar apenas pelo
pagamento dos juros, dando-lhes uma oportunidade de sobreviver durante este tempo difícil e pouco
previsível.Sem as moratórias, a quebra da economia seria mais acelerada por via de uma grande taxa de
incumprimento de crédito, quer pelos particulares, quer pelas empresas. Isto aumentaria ainda mais a
carteira de non-performing loans já existente na banca, colocando pressão sobre os valores dos ativos
imobiliários do país.Mas o que vai acontecer quando acabarem as moratórias?Vejamos três cenários
diferentes e algumas sugestões de como minimizar a taxa de incumprimento em cada um deles.Cenário
A: a situação financeira do país melhora com a retoma das atividades económicas, como resultado do
abrandamento da pandemia, e os devedores conseguem liquidar as suas dívidas atempadamente. Neste
caso será suficiente:Acompanhar os devedores que não estejam a cumprir os planos.Seguir os
procedimentos normais para tratar dos non-performing loans.Cenário B: a economia ainda está a sentir
o impacto dos danos criados pela pandemia e terá que agir para minimizar os incumprimentos de crédito.
Neste caso será necessário:Incentivar as empresas a manterem a sua rentabilidade (por e.g. por via de
uma redução nos impostos em troca da manutenção dos postos de trabalho);Reavaliar a situação
económica do país e estender o apoio do Estado aos devedores que continuem a ter dificuldades
financeiras;Prolongar as moratórias e aplicar um imposto extra aos rendimentos destes devedores,
apenas após a retoma das suas atividades normais, para compensar o custo do prolongamento.Cenário
C: a pandemia continua a afetar a situação sanitária e económica do país, prejudicando a situação
financeira do setor privado, bem como do setor público. Neste caso será importante:Incentivar as
empresas a reinventarem os seus modelos de operações (por e.g.: focar na revitalização dos setores de
hotelaria e turismo através de uma aposta contínua no segmento nómades digitais, a conversão dos
hotéis em habitação local, etc.);Apoiar na up-skilling dos cidadãos, sobretudo no setor digital (TI,
consultoria, serviços especializados) para que possam representar e acrescentar valor para o país no
estrangeiro, por e.g. através dos trabalhos a realizar no formato off-shoring aliado ao teletrabalho, em
vez da exportação do talento;Repensar a utilização dos edifícios comerciais, devido ao teletrabalho
prolongado, por e.g. através da conversão destes para habitação com apoios fiscais do estado, medida
essa que lhes irá permitir gerar rendimento e consequentemente conseguir cumprir com os planos de
reembolso.Resumidamente, o que se pretende com o fim das moratórias é que haja cumprimento dos
planos de liquidação por parte dos devedores. O ‘penso-rápido’ que foi aplicado durante a crise sanitária,
idealmente deverá ser retirado com cautela para não elevar os ferimentos causados à economia, mas
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aliviar os impactos negativos e tornar do país um exemplo de sucesso!
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Covid-19. "Passaporte de vacinação" divide países europeus
Vários países europeus anunciaram o lançamento de um "passaporte" de vacinação
contra a Covid-19, uma ideia que está a dividir opiniões. O  anúncio surge numa altura em
que, na União Europeia, pelo menos 18,3 milhões de doses de vacinas já foram
administradas a cerca de 12,8 milhões de pessoas, o que representa 2,9 por cento da
população do bloco.

A nível da União Europeia, estão em curso discussões entre os 27 Estados-membros sobre normas
comuns para o reconhecimento mútuo dos certificados de vacinação. Os países considerados como
destinos turísticos são a favor da criação de um “passaporte” de vacinação europeu para facilitar as
viagens na União Europeia. A Grécia, que está ansiosa para salvar a indústria do turismo, apresentou a
ideia à Comissão Europeia em janeiro e assinou um acordo com Israel, na passada segunda-feira, que
permite que os respetivos cidadãos que forem vacinados viagem sem restrições nos dois países.
Espanha ainda não lançou um certificado, mas as autoridades também são favoráveis. Segundo a
ministra espanhola das Relações Exteriores, Arancha Gonzalez Laya, o documento “pode ser um
elemento muito importante para garantir o retorno à mobilidade em total segurança”. Em Itália, o alto
comissário do Governo que está a gerir a crise pandémica, Domenico Arcuri, considerou em meados de
janeiro que este passaporte “não era uma má ideia” para “permitir o regresso mais rápido possível a
uma atividade normal”. Norte da Europa na frente A Suécia e a Dinamarca, dois países do norte da
Europa, anunciaram a introdução de certificados eletrónicos para viagens ao estrangeiro, que podem ser
usados para assistir a eventos desportivos, culturais, ou no caso dinamarquês a restaurantes. Já a
Islândia, que não faz parte da União Europeia, mas pertence ao Espaço Schengen, começou, no final de
janeiro, a emitir documentos digitais, que deveriam facilitar a circulação entre países. Na Estónia, onde os
passageiros estão isentos de quarentena se na chegada ao país apresentarem um comprovativo de
vacinação, PCR ou teste sorológico, a empresa Guardtime lançou um projeto-piloto de certificação para
viajantes, o VaccineGuard. O país, pioneiro em novas tecnologias, está a trabalhar com a Organização
Mundial da Saúde para desenvolver certificados de vacinação digital. Se a OMS é favorável aos
certificados de vacinação para monitorar campanhas nos países, é, no entanto, crítica à implementação
de passaportes de vacinação como pré-requisito para viagens. Muito cedo para outros Em França, o
Governo de Jean Castex está relutante com a ideia nesta fase. “Nem todos têm acesso à vacina e ainda
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não sabemos se impede a transmissão”, afirmou em janeiro o ministro da Saúde, Olivier Véran, que
considera que o debate será possível “em poucos meses”. Também as autoridades alemãs se opõem ao
levantamento das restrições para a população vacinada. Porém, não excluem a essa possibilidade no
setor privado. “Se o dono de um restaurante quiser fazer uma oferta destinada apenas a pessoas
vacinadas, será difícil proibi-la na atual situação jurídica”, segundo a ministra da Justiça, Christine
Lambrecht. Na Bélgica, a questão de condicionar a participação em tal atividade à posse de um
passaporte de vacinação também não se coloca. Quanto a viagens, o país aguarda o resultado das
discussões a nível europeu e da Organização Mundial da Saúde. Na Polónia, o Governo que não oferece
atualmente esse certificado, lançou um aplicativo para telemóveis, que permite ao seu titular evitar a
quarentena quando regressa ao país”. Segundo uma contagem feita pela agência AFP a partir de fontes
oficias às 11h00 desta quarta-feira, na União Europeia pelo menos 18,3 milhões de doses de vacinas já
foram administradas a cerca de 12,8 milhões de pessoas, o que representa 2,9 por cento da população
europeia. Destes, pelo menos 5,5 milhões já receberam a segunda dose, ou seja 1,2 por cento da
população europeia.
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AHP pede urgente prorrogação das moratórias bancárias e
prazos de reembolso das linhas de apoio à economia Covid-19 |
Ambitur
A AHP – Associação da Hotelaria de Portugal alerta para o facto de que, dada a situação
pandémica atual, é fundamental que sejam prorrogados os prazos de carência e de
maturidade dos apoios concedidos pelas linhas de apoio à economia COVID-19 e
extensão das moratórias bancárias e para o esgotamento do alargamento da nova linha
de apoio às empresas exportadoras. Que, afinal, não chegou às empresas hoteleiras.

A AHP – Associação da Hotelaria de Portugal alerta para o facto de que, dada a situação pandémica
atual, é fundamental que sejam prorrogados os prazos de carência e de maturidade dos apoios
concedidos pelas linhas de apoio à economia COVID-19 e extensão das moratórias bancárias e para o
esgotamento do alargamento da nova linha de apoio às empresas exportadoras. Que, afinal, não chegou
às empresas hoteleiras.As linhas de apoio à economia COVID 19, criadas no âmbito das medidas de
caráter extraordinário de apoio à economia e ao emprego previam que no último trimestre de 2020 a
atividade já estivesse normalizada, o que obviamente não só não se verificou nem se perspetiva que tal
aconteça para as empresas hoteleiras durante o 1º semestre de 2021.É, por isso, urgente, diz a AHP,
prorrogar o prazo de carência e de maturidade dos empréstimos.Sobre os prazos de carência e
reembolsos dos empréstimos destas linhas de apoio, o presidente da AHP, Raul Martins, afirma que “os
financiamentos foram concedidos com objetivo de começarem a ser amortizados quando a atividade
estivesse normalizada. Ora, a atividade está muito longe de estar normalizada e as empresas estão
numa situação cada vez mais frágil. Temos grande parte da hotelaria fechada, assistimos ao
agravamento da pandemia e a um novo confinamento, pelo que os prazos têm de ser prorrogados com
a máxima urgência e comunicada essa decisão aos bancos para que os benefícios previstos sejam
mantidos.” E acrescenta: ”O Ministro da Economia já anunciou que a prorrogação dos prazos iria existir,
mantendo-se as garantias do Estado e já sinalizámos a nossa máxima preocupação junto do Banco
Português de Fomento, mas a verdade é que temos associados que têm empréstimos concedidos cuja
prestação se vence agora em março de 2021 e cujos bancos não têm ainda resposta para lhes dar.”O
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presidente da AHP lamenta ainda que não estejam criadas linhas específicas para a hotelaria, criticando
severamente as condições, critérios e acesso à Linha de Apoio às empresas exportadoras da Indústria e
do Turismo, recém alargada dizendo: “Esta linha foi reforçada e expressamente referido que as small mid
cap e as mid cap do Turismo teriam acesso como empresas exportadoras fortemente impactadas pela
pandemia. E a verdade é que foi aberta a 18 de janeiro e logo nas primeiras 24 horas após o seu
lançamento os principais bancos do sistema já tinham esgotado a sua quota e as empresas hoteleiras já
não conseguiram financiamento. Tudo se esgotou no setor industrial!”Raul Martins considera ”inexplicável
e muito grave que o principal setor exportador do país e aquele onde o impacto das restrições
internacionais mais se faz sentir seja precisamente aquele onde estes empréstimos não chegam”. E
conclui: “é imprescindível que seja criada para as empresas hoteleiras uma linha específica e exclusiva,
com períodos de carência e maturidade muito alargados, parte substancial a fundo perdido e condições
de acesso que atendam às características do setor hoteleiro. Sem isso as empresas hoteleiras de média
dimensão não vão sobreviver a este longo inverno do Turismo e na reabertura não vão estar cá para
puxar pela economia do País.”
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Programa Apoiar já recebeu 50 mil candidaturas no valor de 582
milhões
O balanço foi feito pelo ministro de Estado e da Economia, esta quarta-feira, no
Parlamento.

O ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, disse esta quarta-feira, no Parlamento, que
foram aprovadas "quase 50 mil candidaturas" no âmbito do programa Apoiar.pt, no "valor de 582
milhões de euros".No dia 11 de dezembro, foi anunciado que o Governo decidiu alargar o universo de
empresas que podem ser contempladas pelo programa Apoiar, tendo ainda reduzido, com condições,
algumas das restrições atuais, como a exigência de capitais próprios positivos ou inexistência de dívidas
ao Estado.A Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos
(APECATE) manifestou, na terça-feira, o seu "desagrado" pelo encerramento das candidaturas do
Apoiar.pt e Apoiar Restauração por terem atingido o limite do orçamento, de acordo com um
comunicado.Ainda na terça-feira, o ministro da Economia disse que o Governo já aprovou cerca de 215
milhões de euros de apoios a fundo perdido para o setor do turismo, dos quais cerca de 177 milhões já
foram pagos."Para o setor do turismo, já aprovamos cerca de 215 milhões de euros de apoios a fundo
perdido, dos quais cerca de 177 milhões já pagos", no âmbito do programa Apoiar.pt.De acordo com o
governante, no total dos apoios disponibilizados, entre apoios ao emprego e ao 'lay-off' no setor do
turismo, o valor supera os 2.200 milhões de euros.[Notícia atualizada às 11:24]
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Taxa de desemprego sobe para 6,8% em 2020, abaixo de todas
as previsões
A taxa de desemprego ficou abaixo de todas as estimativas. O  INE indica, ainda assim,
que a população empregada caiu 2%, em ano de pandemia.

Nos últimos três meses de 2020, a taxa de desemprego fixou-se em 7,1%, menos 0,7 pontos
percentuais (p.p) que no trimestre anterior, indicam os dados divulgados, esta quarta-feira, pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE). A média dos quatro trimestres sinaliza que, para o conjunto do ano 2020, a
taxa de desemprego ficou nos 6,8%, abaixo das estimativas do Executivo de António Costa, do Banco
de Portugal e do Conselho das Finanças Públicas.No quarto trimestre de 2020, a “taxa de desemprego
foi estimada em 7,1%, valor inferior em 0,7 p.p. ao do trimestre anterior e superior em 0,4 p.p. ao do
trimestre homólogo de 2019?, sublinha o INE, na nota divulgada esta quarta-feira. Tudo somado, no
conjunto do ano em que a pandemia arrancou, a taxa de desemprego foi de 6,8%, um salto de apenas
0,3 p.p face 2019, muito inferior ao que era estimado. Desemprego surpreendeu. O que explica a
descida na pandemia? Ler Mais O Governo projetava que, em 2020, a taxa de desemprego subiria para
8,7%, estimativa mais otimista que a do Conselho das Finanças Públicas (10%), mas mais pessimista
que a do Banco de Portugal (7,2%). A taxa que foi efetivamente registada (os tais 6,8%) ficou abaixo de
todas essas projeções. Ainda assim, na taxa de subutilização do trabalho, verificou-se um salto de 1,2
pontos percentuais para 13,9%. De notar que, sobretudo nos primeiros meses da crise pandémica, os
inativos ajudaram a “esconder” o desemprego, estando em causa nomeadamente pessoas sem trabalho
mas que ou não estão disponíveis trabalhar ou não procuram um novo posto de trabalho
(indisponibilidade que, em muitos casos, foi motivada pelas restrições à mobilidade impostas em
resposta à Covid-19).É importante salientar que, apesar de o desemprego ter aumentado apenas três
décimas face a 2019, a população desempregada diminuiu 2% para 4.814,1 mil pessoas, ou seja, foram
destruídos 99 mil postos de trabalho em 2020 face ao ano anterior. Para essa evolução contribuíram
principal o decréscimo no universo dos empregados no setor dos serviços, sobretudo no conjunto das
atividades de comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos, de
transportes e armazenagem e de alojamento, restauração e similares, precisamente as atividades mais
afetadas pelas restrições impostas em resposta à crise sanitária.Também a população ativa encolheu,
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passando para 5.165,1 mil pessoas, menos 1,7% que no ano anterior. O INE detalha, além disso, que a
população desempregada aumentou 3,4% para 350,9 mil pessoas e que a taxa de desemprego entre os
jovens disparou 4,3 p.p. face ao ano anterior para 22,6%. Por outro lado, a proporção de
desempregados de longa duração foi estimada em 39,5%, menos 10,3 p.p. do que em 2019, “o que
correspondeu ao decréscimo mais elevado da série de dados”.(Notícia atualizada às 11h34)
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Ventos de mudança
Se hoje temos alguma certeza, essa reside no facto de a atividade turística ser a que
mais está a acusar os efeitos negativos da pandemia e aquela em que, provavelmente,
esses efeitos mais se farão sentir no futuro, pelas transformações que podem vir a
verificar-se neste mercado, especialmente por parte da procura, que vai exigir das
empresas grande preparação, adaptação e, acima de tudo, antecipação. Posto isto, a
"retoma", no exato sentido da palavra, ou seja, voltar ao que era, poderá estar
comprometida, uma vez que poderemos ter de partir n

Se hoje temos alguma certeza, essa reside no facto de a atividade turística ser a que mais está a acusar
os efeitos negativos da pandemia e aquela em que, provavelmente, esses efeitos mais se farão sentir no
futuro, pelas transformações que podem vir a verificar-se neste mercado, especialmente por parte da
procura, que vai exigir das empresas grande preparação, adaptação e, acima de tudo, antecipação.
Posto isto, a "retoma", no exato sentido da palavra, ou seja, voltar ao que era, poderá estar
comprometida, uma vez que poderemos ter de partir não para uma retoma, mas sim para uma
verdadeira renovação em várias dimensões. As empresas enfrentam profundos desafios de
reposicionamento estratégico e de alteração da sua cadeia de valor.Antes da pandemia que agora nos
assola, não muito tempo atrás, estava na ordem do dia os "turistas a mais" e a "turistificação", o que
era exasperante. Nunca vi aí um problema, ou melhor, via aí um problema bom, que devíamos saber
gerir bem e daí tirar os seus frutos. Infelizmente o tempo veio dar-me razão da pior forma, e hoje
somos confrontados com um cenário em que não há turistas, nem a mais nem a menos, simplesmente
não há turistas porque não há turismo.Esta constatação deve-nos fazer pensar como nos devemos
preparar e que oferta devemos ter para podermos recuperar esses "turistas a mais", incidindo a nossa
estratégia sobre uma dupla vertente, uma que diz respeito à capacitação das empresas, outra sobre
perspetivar os anseios da procura.Desde logo, a pandemia fez que todos, mesmo aqueles mais
resistentes, cedessem e aderissem às tecnologias online, obrigando a que as empresas que ainda não o
fizeram deem agora o salto. O turista, mesmo o interno, está agora mais vocacionado para o online,
usando-o desde a busca do destino à reserva, até toda a interação com o prestador do serviço. Já era
assim e assim será cada vez mais. As pessoas tendem a circular menos, fazendo que estas formas de
interação ganhem uma maior importância, não só para o alojamento turístico mas também para a
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restauração e bebidas, que deve adaptar os seus negócios a esta nova realidade. Compromissos
inteligentes entre soluções inovadoras e a utilização do digital para gerar eficiência operacional serão
fundamentais.Por outro lado, quanto à escolha do destino, também a pandemia terá os seus efeitos e,
tendencialmente, acredito que o turista privilegiará destinos mais recônditos, tradicionalmente menos
procurados, beneficiando outros territórios menos conhecidos. O turista estará muito mais atento a
questões relativas a higiene e a segurança sanitária, aspeto que ainda deverá perdurar algum tempo para
além da pandemia.E depois, há tendências que se devem manter, como a escolha de empresas e
destinos que promovam práticas de sustentabilidade e a procura de experiências ligadas às culturas e às
tradições locais, e outras que se devem intensificar como o turismo de natureza e bem-estar cumprindo
o desejo de isolamento, com menor concentração de pessoas, o que ainda deverá permanecer durante
algum tempo.É assim fácil de ver que não podemos esperar agir igual num cenário que se prefigura
diferente, por isso, a primeira coisa que se pede é que os empreendedores estejam abertos e recetivos
às mudanças que podem ser necessárias para corresponder às novas dinâmicas."Quando os ventos de
mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento." Cabe a cada
um de nós decidir o caminho que quer percorrer. Secretária-geral da AHRESP
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Pilotos divididos sobre acordo de emergência com a TAP
Os cortes salariais, que são de 50% em 2021 e vão baixando até aos 35% em 2024, não
são consensuais entre os associados do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil

O acordo de emergência que o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil negociou com a TAP, e que prevê
um corte salarial anual para estes profissionais que vai dos 50% em 2021 aos 35% em 2024, não é
consensual entre os seus associados. A notícia é avançada pelo jornal Negócios que dá conta que em
causa está, não só, a dimensão dos cortes nos salários, que este ano são reduzidos a metade, mas
também o facto de o acordo não associar uma recuperação do rendimento a um crescimento do
volume de trabalho. Ou seja, os pilotos não aceitam que os cortes se mantenham quando a companhia
começar a retomar a atividade.Ainda segundo o mesmo jornal, as críticas aos termos do acordo
estendem-se a pilotos afetos à direção do sindicato, que, contactado, nada quis comentar. O acordo de
emergência abrange os 1.252 pilotos associados do SPAC, sendo que os cortes salariais foram
propostos pelos dirigentes sindicais como forma de minimizar os despedimentos a realizar. A TAP queria
despedir 500 pilotos.Caso os pilotos venham a chumbar este acordo de emergência, a companhia aérea
avançará com a imposição de um regime equivalente. Com as empresas do grupo classificadas como
estando em situação económica difícil, os acordos de empresa ficaram suspensos.
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Empresas fechadas reforçam pedidos de ajuda ao Governo
Na perspetiva de um confinamento até finais de março, setores em grave crise imploram
por mais apoios.

Com pelo menos mais seis semanas de suspensão da atividade na calha, devido ao possível
prolongamento do confinamento geral até finais de março, as associações setoriais apelam ao reforço
dos planos de apoio às empresas e trabalhadores. Há atividades que admitem o colapso caso não sejam
revistas determinadas medidas, outras alertam para a urgência na rapidez da disponibilização de
fundos.Ana Jacinto, secretária geral da AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal), frisa que o Governo tem de ter em conta que há já "atividades que estão a atravessar uma
grave crise de sobrevivência" e que carecem de "apoios robustos, a fundo perdido, e que cheguem
rápida e agilmente". Para esta dirigente, é preciso resolver este "gravíssimo problema", sendo que os
atuais apoios "são manifestamente insuficientes". Na sua opinião, "esta poderá ser a última oportunidade
para salvar muitas das 120 mil empresas de restauração e alojamento turístico, e muitos dos 400 mil
postos de trabalho".Para Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal,
o Governo "tem ainda muita preocupação com questões, como o défice, que têm de passar para
segundo plano" face ao prolongamento do confinamento. Esta situação "tem efeitos económicos brutais
no setor e em toda a atividade económica" e, por isso, "terá que haver um plano mais forte de reforço
das medidas". E elenca: os apoios têm que abranger a área fiscal, já que muitas empresas não têm
condições de cumprir as suas obrigações; devem ter um grande reforço a fundo perdido; e deve ser
repensado todo o sistema de moratórias, que termina em setembro. O responsável lembra que "são as
atividades de porta aberta para a rua, o comércio e serviços ao consumidor, que sentem o primeiro
impacto de todo o conjunto de restrições à mobilidade".Os clubes de fitness estão "numa situação muito
difícil e desesperados", e sem "apoios específicos", sublinha o presidente da Portugal Activo, José Carlos
Reis. O responsável defende que os ginásios devem estar na primeira linha das aberturas aquando do
início do desconfinamento, porque são "promotores de saúde, física e psicológica". Enquanto aguarda
uma reunião com o Ministério da Economia, lembra que já solicitaram apoios a fundo perdido para o
setor e também subsídios para os profissionais do desporto, muitos a recibos verdes e que hoje estão
sem qualquer rendimento., e já a recorrer ao Banco Alimentar.Já a Associação Portuguesa de Editores e
Livreiros (APEL) apela a que seja permitida a venda de livros nos pontos de venda autorizados a
funcionar no período de confinamento, como papelarias, tabacarias, lojas CTT ou supermercados. Como
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frisa Pedro Sobral, vice-presidente da APEL, essa abertura "não levanta nenhum risco de contágio, o
impedimento não tem nenhum racional sanitário nem económico". Para o responsável, essa medida é
fundamental para evitar o colapso de todo um setor e solicita ao Governo que as livrarias sejam das
primeiras a poder vender livros ao postigo ou mesmo a abrir portas, logo que a crise sanitária o permita.
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Exportações de alimentos e bebidas foram as únicas a resistir à
crise
Reino Unido, Israel, Países Baixos e China foram os países que mais reforçaram as
compras de produtos alimentares a Portugal.

As vendas ao exterior caíram mais de 10% no ano passado, mas houve produtos que conseguiram
aguentar. As categorias ligadas ao setor agroalimentar resistiram à crise pandémica, e até cresceram
face a 2019.Os dados analisados pelo Dinheiro Vivo com base nas estatísticas do comércio internacional
revelados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que apesar do mau ano para as
empresas exportadoras, houve três categoria a ganharem: os produtos alimentares, bebidas e tabaco;
as gorduras e óleos animais e vegetais e os produtos do reino vegetal.Analisando mais em pormenor e
excluindo os casos em que a variação foi maior devido a um ponto de partida muito baixo, os óleos e
gorduras registaram as maiores variações face a 2019. Neste grupo de produtos estão as gorduras de
porco, mas também as vegetais como o azeite que teve um acréscimo homólogo de vendas superior a
2% e que tem um peso superior a 1% nas exportações totais.Da lista constam ainda produtos como as
gorduras e óleos vegetais que registaram um crescimento de quase 5%.Mas é na categoria dos
"produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres" que se verifica o maior
acréscimo face a 2019 - quase 7%. Trata-se de um tipo de bens com peso considerável nas
exportações totais do país, representando 6,6% das vendas ao exterior. O Dinheiro Vivo pediu ao INE a
desagregação dos países que em 2020 mais reforçaram as compras de produtos alimentares a Portugal
face ao ano anterior. O gabinete nacional de estatística indicou que o Reino Unido foi o cliente com um
acréscimo mais expressivo, tendo gastado mais 49 milhões de euros do que em 2019.Na lista segue-se
Israel com um reforço de 37 milhões de euros, os Países Baixos (+24 milhões de euros) e a China,
também com 24 milhões de euros a mais do que no ano anterior. Este último caso, poderá estar
relacionado com a abertura do mercado chinês à carne de suínos a partir de 2018, sendo que no ano
passado já eram nove as empresas nacionais a exportarem neste segmento.Mas em termos de vendas
nominais, é o mercado espanhol que continua a dominar nos produtos alimentares. No ano passado o
país vizinho comprou o equivalente a dois mil milhões de euros, de longe o principal cliente nesta classe
de produtos.A França aparece na segunda posição, mas com um valor 30% abaixo. No ano passado,
Portugal exportou para o mercado francês o equivalente a 609 milhões de euros de bens alimentares.
No top cinco dos principais clientes, segue-se o Brasil (423 milhões de euros), o Reino Unido (391
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milhões de euros) e finalmente a Itália com 277 milhões de euros.Esta classe de produtos da fileira
agroalimentar teve um desempenho positivo ao contrário das principais categorias que mais pesam nas
exportações portuguesas. Nestes dados ainda não são considerados os serviços, onde se inclui o
turismo. Os dados divulgados ontem pelo INE apontam para vendas ao exterior de 53,7 mil milhões de
euros, o valor mais baixo desde 2017 quando as exportações atingiram os 55 mil milhões de euros.Em
termos anuais, representa uma queda de 10,2% face a 2019 quando as exportações de bens cresceram
3,5% em termos homólogos."Desde 2009 que as exportações de bens não registavam uma variação
homóloga negativa", refere o gabinete de estatística. Nesse ano, as vendas ao exterior registaram uma
quebra de 18,4%.Mas se as exportações desceram, as importações ainda caíram mais. No conjunto do
ano, as compras ao exterior afundaram 15,2%.Tal como nas vendas, a categoria que mais contribuiu
para a quebra nas importações foi a de combustíveis e lubrificantes. "Em 2020, a categoria económica
dos combustíveis e lubrificantes foi a que apresentou o maior decréscimo em termos relativos, tanto nas
exportações como nas importações (-32,1% e -35,6%, respetivamente face a 2019)", refere o INE."A
evolução dos preços deste tipo de bens nos mercados internacionais contribuiu significativamente para
esta diminuição, nomeadamente a cotação do petróleo bruto (brent), cujo preço médio anual, em euros,
diminuiu 36,3% em 2020", esclarece.Mas também a pandemia pesou. "É de salientar também, a
mudança nas condições dos mercados nacional e internacional que levaram à suspensão da produção
nas refinarias e à diminuição do consumo energético (-4%, -11% e -15% no consumo final de
eletricidade, gás natural e derivados do petróleo, respetivamente, face a 2019), devido à diminuição no
transporte de passageiros e mercadorias, decorrente do impacto da covid-19", acrescenta o INE.Por país
de origem e destino do comércio de combustíveis, "verifica-se que os maiores decréscimos ocorreram
nas exportações para os Estados Unidos (-263 milhões de euros face a 2019) e nas importações
provenientes de Angola (-688 milhões de euros em relação ao ano anterior)", refere o gabinete de
estatística.No ano passado, Portugal foi excedente em energia elétrica e exportou mais do que importou.
"Nas exportações de energia elétrica verificou-se um aumento em valor (+23 milhões de euros) e em
quantidade (+1 306 kWh)", refere o INE."Pelo contrário, nas importações ocorreu um decréscimo no
valor (-136 milhões de euros) e na quantidade (-639 kWh)", uma evolução explicada por "uma
produção superior ao consumo em 2020, tendo sido exportado o excedente".O INE nota que "a
produção registou um ligeiro aumento (produção líquida aumentou 0,9% face a 2019), o consumo
diminuiu devido à contração da atividade económica no contexto da pandemia".
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O segundo maior operador turístico britânico cancela todos os
voos até depois da Páscoa
A Jet2 anunciou que só irá retomar as operações a partir de 15 de abril, abdicando assim
do período de Páscoa, o que poderá ser seguido por outros operadores turísticos

A Jet2, companhia de viagens económicas e de pacotes com tudo incluído, e que é o segundo maior
operador turístico britânico, decidiu cancelar todos os voos e operações turísticas para depois da Páscoa,
devido à instabilidade gerada com a pandemia do novo coronavírus."À luz das contínuas restrições para
viagens e da incerteza contínua causada pela pandemia covid-19, tomamos a decisão de cancelar todos
os voos até 14 de abril de 2021, com uma data de reinício planeada para 15 de abril de 2021", informou
Steve Heapy, CEO da Jet2.com e da Jet2 Hollydays, em carta enviada aos clientes e parceiros.A decisão
do gigante de viagens britânico em cancelar todas as operações para depois da Páscoa poderá ser
seguida por outros operadores turísticos, pondo assim em xeque o período em que o turismo português
previa começar a ter alguma recuperação."Estamos a entrar em em contacto com os nossos clientes
para discutir opções que incluem novas reservas sem ter de se pagar taxa, ou reembolso total em
dinheiro", salientou ainda o CEO da Jet2, frisando que a companhia irá continuar a acompanhar a
evolução do surto pandémico, o que poderá dar lugar a atualizações, no objetivo de ter soluções nestes
tempos de incerteza para "os clientes que trabalham e economizam para suas merecidas férias", aos
quais agradece "a paciência e a compreensão".
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Opinião. Destino: Portugal
A opinião de André Miranda, sócio da Pinto Ribeiro Advogados.

A opinião de André Miranda, sócio da Pinto Ribeiro Advogados.Um dos grandes desígnios do nosso País
deve ser a capacidade de se tornar e de manter como destino atrativo para cidadãos estrangeiros,
sejam eles turistas, investidores, empreendedores ou trabalhadores, mais ou menos
qualificados.Segundo dados recentemente divulgados, a população estrangeira residente em Portugal já
representa cerca de 7% do total da população residente. O número pode parecer ser expressivo, mas
Portugal ainda está abaixo da média dos países da União Europeia, situando-se num pouco honroso 20.º
lugar.Portugal é igualmente um dos países mais envelhecidos do Mundo, o que resulta simultaneamente
do crescente prolongamento da esperança média de vida e de uma taxa de natalidade muito baixa. Bem
sabemos que o desenvolvimento económico de um país depende da existência de uma população ativa
robusta. Temos, pois, um desafio demográfico pela frente, que deve ser conciliado com o reforço da
coesão territorial e com o combate à desertificação do interior do País. Os tempos de crise económica e
social que se avizinham tornarão ainda mais complexa a superação destes desafios, pelo que é
necessário adotar políticas públicas de incentivo à atração de cidadãos estrangeiros.Alguns desses
instrumentos já foram criados pelo Governo. Por exemplo, desde 2018, que Portugal dispõe de um
programa de acolhimento de empreendedores estrangeiros que pretendam desenvolver no nosso País
um projeto de empreendedorismo ou de inovação através da constituição de um projeto empresarial,
tendo, por isso, sido batizado de StartUP Visa. Posteriormente, em 2019, foi criado o programa Tech
Visa, visando atrair quadros qualificados e especializados para postos de trabalho em empresas
portuguesas.Estes dois programas permitem a concessão de uma autorização de residência para todos
os imigrantes, empreendedores ou trabalhadores qualificados, que não sejam cidadãos da União
Europeia. Em ambos os programa é exigido que as entidades de acolhimentos sejam previamente
certificadas pelo IAPMEI, num processo que visa comprovar a aptidão destas entidades para o
desenvolvimento de projetos de empreendedorismo e de base tecnológica e inovadora.Pouco se tem
sabido dos resultados destes programas nos últimos 3 anos (2018, 2019 e 2020), não constando os
mesmos das estatísticas públicas sobre autorizações de residência concedidas a estrangeiros, embora o
Governo faça ocasionalmente anúncios públicos sobre alguns dos resultados alcançados.Sabe-se que
são 90 o número de incubadoras de empresas que se encontram certificadas pelo IAPMEU, grande parte
delas geridas por associações empresariais, universidades ou municípios. Por outro lado, também é
público que já são mais de 300 o número de empresas certificadas no âmbito do Tech Visa.O que é que
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não se sabe? Quantas candidaturas foram submetidas e quantos candidatos foram aprovados? De que
países são oriundos esses candidatos? Quais os setores mais procurados? Que tipo de qualificações
apresentam estes candidatos? Quantos projetos empresariais se encontram em fase de germinação e
quantos já estão concretizados? Em relação aos candidatos que foram rejeitados, quais as principais
dificuldades apresentadas e por que razão não foram aceites as suas candidaturas? Qual o tempo médio
entre a apresentação da candidatura e a sua aprovação?Portugal oferece hospitalidade, qualidade de
vida, um clima ameno, sistemas de educação e saúde robustos, com oferta diversificada tanto pelo
Estado como por instituições privadas. Oferece também uma política fiscal atrativa para imigrantes
qualificados através do estatuto do residente não habitual.Então o que falta para conseguirmos atrair
ainda mais quadros qualificados? Precisamos de menos desconfiança e preconceito em relação à
população imigrante e de olhar para os candidatos como clientes e não como beneficiários.Como em
todas as boas ideias que vão aparecendo em Portugal, os programas StartUP Visa e Tech Visa foram
transformados em enredos burocráticos, repletos de obstáculos que acabam por dificultar ou
impossibilitar o acolhimento destes cidadãos imigrantes. Reconheça-se a boa vontade e o otimismo de
quem idealizou estas medidas. Mas isso não chega. Não basta ter a iniciativa. É preciso acompanhar e
avaliar a execução destes programas.Neste domínio como noutros domínios (vg, fiscalidade, justiça), é
necessário evitar que o processo de atribuição de uma residência a estes cidadãos se converta num
labirinto regulamentar de desfecho imprevisível. Num mundo globalizado os Estados passaram a
competir entre si não só pelos recursos financeiros proporcionados pela atividade de investimento direto
estrangeiro, mas também pelo capital humano. Veja-se o exemplo de alguns países nórdicos (Finlândia,
Estónia ou Letónia) que fizeram das regras de acesso uma vantagem competitiva.A atração de
investimento que crie emprego e permita fixar populações, assegurando saldos migratórios positivos,
apresenta-se como uma condição indispensável para contrariar as tendências de abandono de vastas
áreas do território nacional. Para isso, é necessário criar um ambiente favorável ao investimento e
colmatar falhas de mercado, associadas à menor provisão de bens e serviços, a custos de contexto
acrescidos e a outras desvantagens estruturais. Importa, pois, mobilizar apoios e incentivos
suficientemente atrativos, quer ao investimento, quer à criação e atração de emprego, assentes nos
fatores competitivos das regiões, nomeadamente nas suas características e ativos existentes.O
parágrafo atrás traduz, de forma sintética e em palavras, o caminho a seguir. Não foi escrito pelo autor.
Consta do Programa do atual Governo. Resta saber por que não é possível transformar estas palavras
em ações. 
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Na Madeira já há reservas nos hotéis para o final do Verão
Na Madeira já há reservas nos hotéis para o final do Verão

Na Madeira já há reservas nos hotéis para o final do Verão
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Banca admite extensão de moratórias mas só para os setores
mais afetados
A APB considera que, a acontecer, a extensão das moratórias no crédito "ser dirigida
apenas aos devedores cuja atividade continue fortemente condicionada pela crise
sanitária".

A banca não fecha a porta a uma eventual extensão das moratórias no crédito, mas entende que, a
acontecer, esse prolongamento terá de ser aplicado apenas aos setores mais penalizados pela pandemia
de coronavírus, avança, esta quarta-feira, ao Jornal de Negócios. A Associação Portuguesa de Bancos
(APB) afirma, assim, que a “eventual consagração de uma tal solução deverá, em qualquer caso, ser
dirigida apenas aos devedores cuja atividade continue fortemente condicionada pela crise sanitária e
pelas medidas adotadas para a mitigação dos seus impactos”.Os setores do turismo e da restauração
têm sido dos mais prejudicados pela crise sanitária e pelas restrições adotas em resposta, e por isso o
presidente do BCP, Miguel Miguel Maya, defendeu terça-feira que os bancos devem manter as moratórias
às empresas, sobretudo aquelas que atuam no setor do turismo. Uma medida que o ministro da
Economia admitiu ser possível avançando que está a “discutir” o assunto. BCP defende extensão das
moratórias bancárias no turismo Ler Mais A APB, por sua vez, frisa que as moratórias “foram concebidas
como uma medida de natureza temporária e excecional”, destinadas a “aliviar a pressão financeira sobre
agentes económicos com dificuldades temporárias de liquidez mas viáveis“, entendo-se que deve haver
um equilíbrio entre este tipo de medidas e outras “mais vocacionadas para resolver problemas
estruturais”. A associação defende, além disso, que, a acontecer a extensão em causa, é preciso garantir
também que a banca não será penalizada. “Eventuais ajustamentos às medidas em curso estarão
condicionados à existência de condições de flexibilidade do quadro prudencial e contabilístico semelhantes
às que foram admitidas”, remata a APB.
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Covid-19: Melhor cenário de Macau é atrair este ano um quarto
dos visitantes que tinha antes da pandemia
As autoridades de Macau admitiram hoje que o melhor cenário este ano para o turismo
em Macau é de conseguir atrair apenas um quarto dos visitantes que o território garantia
antes da pandemia

A responsável pela Direção dos Serviços de Turismo (DST), Helena de Senna Fernandes, afirmou que a
previsão é que Macau receba em 2021 entre seis a dez milhões de visitantes.Ou seja, na projeção
admitem-se perdas entre 74% a 84% dos 39,4 milhões de visitantes em 2019, antes da pandemia do
novo coronavírus. “Com os números de janeiro, não estamos a ver possibilidade de um aumento grande
do número de visitantes ainda este ano”, afirmou a diretora da DST, à margem da conferência de
imprensa anual dos serviços, que serviu para divulgar um balanço do trabalho efetuado em 2020 e dos
planos das autoridades para este ano.Helena de Senna Fernandes disse acreditar num segundo semestre
melhor, à medida que for avançando a vacinação em Macau e na China continental, o maior mercado
turístico daquela que é a capital mundial do jogo.É preciso assegurar uma “grande proporção da
população vacinada, antes de se poder relaxar qualquer controlo das fronteiras”, salientou.O maior
movimento migratório mundial, o Ano Novo Lunar chinês, contribuiu em outros anos, para os bons
resultados do turismo e da indústria do jogo em Macau.Em janeiro, com a China continental a
contabilizar mais casos e surtos locais, Pequim desaconselhou as viagens, como medida preventiva. Um
dado que justifica a estimativa conservadora de Macau para o número de visitantes durante este
período, com as autoridades a esperarem apenas “16 a 20 mil visitantes por dia naqueles sete dias do
Ano Novo Chinês”, entre 11 e 17 de fevereiro, projetando uma taxa média de ocupação hoteleira de
30%. Na conferência de imprensa, indicou-se ainda que o orçamento para a DST este ano será de 370,7
milhões de patacas (38,3 milhões de euros), apenas menos 1% em relação a 2020.Considerada uma
das regiões mais seguras do mundo em relação à pandemia de covid-19, Macau contabilizou apenas 48
casos desde que o novo coronavírus chegou ao território, no final de janeiro de 2020, não tendo
registado até hoje nenhuma morte causada pela doença.Ainda assim, as restrições fronteiriças e o
impacto da pandemia à escala global afastaram turistas e jogadores da capital mundial do jogo, com
forte impacto na economia de Macau.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.325.744
mortos no mundo, resultantes de mais de 106,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito
pela agência de notícias France-Presse (AFP).A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado
no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.JMC // EJ
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Agências de viagens querem apoios do Turismo de Portugal a
fundo perdido
"As agências de viagens têm quebras de faturação muito acima de 75%, estando
equiparadas aos bares e discotecas, embora não tenham sido impedidas de funcionar,
mas enfrentaram diversos contratempos que impediram as pessoas de viajar", alerta a
Associação de Sócios Gerentes das Agências de Viagens e

A associação de sócios gerentes de agências de viagens propõe a conversão de todas as linhas de apoio
à tesouraria das micro e pequenas empresas lançadas pelo Turismo de Portugal, no âmbito da covid-19,
em incentivo não reembolsável.“As agências de viagens têm quebras de faturação muito acima de 75%,
estando equiparadas aos bares e discotecas, embora não tenham sido impedidas de funcionar, mas
enfrentaram diversos contratempos que impediram as pessoas de viajar”, começou por referir, num
documento enviado à Lusa, a Associação de Sócios Gerentes das Agências de Viagens e Turismo
(ASGAVT), lembrando que “desde março de 2020 que as agências lutam com o cancelamento de
viagens e consequente gestão de reembolsos dos clientes e dos fornecedores, que envolveu prejuízos
suportados e não recuperados”.Neste sentido, a associação do setor turístico criada no ano passado
propôs um conjunto de medidas para apoiar aquelas empresas, entre as quais a “conversão de todas as
linhas de apoio à tesouraria das micro e pequenas empresas lançadas pelo Turismo de Portugal, no
âmbito da covid-19, em incentivo não reembolsável”.A associação defendeu ainda que parte da solução
para ajudar o setor a ultrapassar a crise passa pela “criação de uma linha de crédito sem juros, com
prazo alargado, para que as agências possam restituir o valor dos ‘vouchers’ que terão de ser liquidados
a partir de 31 de dezembro de 2021”, bem como a “criação de um fundo de apoio ao investimento que
não tenha como condição 20% de exportação”.Na perspetiva da associação, as linhas de crédito
atualmente disponíveis para o setor “favorecem os grandes grupos e os operadores” e consideram ainda
que “a negociação foi feita nos bastidores” sem consultar “uma associação representativa do setor” com
“massa crítica”.A ASGAVT pretende também que “seja garantido pelo Turismo de Portugal todos os
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pagamentos que se comprovem efetuados pelas agências de viagens aos seus fornecedores e que
venham futuramente a ter de ser reembolsados aos seus clientes, sem que as agências de viagens
tenham sido reembolsadas pelos seus fornecedores”.Já no caso dos sócios gerentes sem colaboradores,
“não deve ser levado em conta a condição de recursos do agregado familiar”, defendeu, “sob pena das
famílias não conseguirem cumprir com os seus compromissos”.Assim, a associação defendeu que a
“manutenção do mesmo modelo de apoio aos sócios que foi considerado em 2020, durante o ano
2021, sempre com base nas quebras de faturação”, bem como o “prolongamento do apoio à retoma
até ao final de 2021, sempre com base nas quebras de faturação”, sendo que as quebras de faturação
deverão continuar a ser medidas pelo mês homologo de 2019.A ASGAVT propôs, ainda, a isenção da
responsabilidade pessoal dos sócios gerentes sobre as coimas e juros no caso dos atrasos ocorridos no
seu pagamento, desde abril de 2020 até janeiro de 2022, a prorrogação de todas as moratórias até
setembro de 2022 e do programa Apoiar Rendas até ao final deste ano.Por fim, a associação defendeu
que deve ser criado um “modelo de descontos, onde o cliente final possa adquirir um produto nacional,
seja ele, um alojamento ou uma experiência turística na sua agência de viagens”, por forma a beneficiar
todos os intervenientes no setor turístico.Leia Também: AO MINUTO: Vacinação pode salvar 3.500
pessoas até final de setembro Ler mais
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Turismo: Governo aprovou 215 ME a fundo perdido
O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, destacou esta terça-feira que o Governo já
aprovou apoios 215 milhões de euros a fundo perdido para o turismo, sendo que mais de
metade deste valor já foi pago. Referiu que as moratórias são uma preocupação,
estando já a estudar o que pode ser feito.

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, destacou esta terça-feira que o Governo já aprovou apoios
215 milhões de euros a fundo perdido para o turismo, sendo que mais de metade deste valor já foi
pago. Referiu que as moratórias são uma preocupação, estando já a estudar o que pode ser feito.Pedro
Siza Vieira reconhece que o impacto da terceira vaga da pandemia será negativo, sendo necessário
“manter e reforçar os apoios ao emprego e à economia.O governante, que encerrou o webinar
promovido esta terça-feira pela CTP, e que teve como objectivo analisar o “Estado do Turismo”,
enfatizou que a factura da pandemia no turismo em Portugal é pesada. A quebra nas receitas para as
empresas é avultada e por isso o governo tem implementado mecanismos de apoio às empresas e ao
emprego.Mas o ministro da Economia não falou só sobre as medidas de apoio às empresas e à
salvaguarda do emprego. Na sua intervenção referiu-se igualmente à necessidade de investir na
promoção e na recuperação da imagem de Portugal em todo o mundo, e principalmente na Europa, que,
por causa da situação epidemiológica actual no país, aquele que durante quatro anos foi considerado o
melhor destino turístico do mundo, tem sido afectado, com impactos negativos do ponto de vista da
visibilidade.O Governo acredita que a crise que o sector do turismo em Portugal atravessa é “temporária”
devendo-se apenas à pandemia. Por isso, Pedro Siza Vieira insiste que o Executivo tem tentado
preservar o tecido empresarial, fazendo “um esforço grande de assegurar que dirigíamos apoios às
empresas para que estas pudessem preservar a sua capacidade produtiva e o emprego”.O ministro da
Economia nota que tem sido canalizado um “volume significativo” de apoios ao turismo. “No seu total,
são mais de dois mil milhões de euros, entre apoios ao emprego e ao lay-off, dos quais o sector turístico
e do alojamento têm sido um grande beneficiário, e apoios de diversa ordem”, disse.Assim, “o programa
Apoiar, que lançámos no final do ano passado, visa apoiar as empresas naquela componente dos custos
que não salariais, e para o sector do turismo já aprovámos cerca de 215 milhões de euros de apoios a
fundo perdido, dos quais 177 milhões já pagos”, acrescentou.No entanto, embora considere quer não há
apoios públicos que possam compensar a perda de actividade turística, o governante faz um balanço
positivo dessas medidas que já estão no terreno, “até pelo travão no desemprego que permitiu”.– “Se
este é o ritmo da recuperação da actividade turística, então está claro que as empresas têm de fazer um
maior esforço se querem preservar a sua capacidade produtiva e estarem aptas para responder à
procura que advém”, alertou o governante, recordando que as reservas e capitais que as empresas
turísticas dispunham alcançadas com os bons anos do turismo nacional se esgotaram depois de um ano
com negócios inexistentes.“Julgamos que vamos continuar agora a usar as verbas do próximo quadro
plurianual, do PT2030, se quiserem, para continuar a apoiar a qualificação da oferta turística, a
estruturação do produto e a sua diversificação nos próximos tempos”, apontou, ainda o ministro da
Economia.Acreditando que a procura turística irá retomar assim que a situação epidemiológica estiver
controlada, Siza Vieira salientou que isso irá obrigar à extensão e ao reforço dos apoios às empresas,
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sendo importante “continuar a trabalhar também na gestão da sua dívida e das moratórias e continuar a
dirigir apoios ao investimento empresarial e à promoção externa”, para que as empresas possam
posicionar-se face às mudanças estruturais que podem advir no sector do turismo.Siza Vieira destacou
ainda que a queda bastante provável do produto interno bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2021 terá
um impacto negativo sobre as perspectivas para o conjunto do ano, admite Pedro Siza Vieira. O
crescimento económico antecipado para este ano, que no mês passado o ministro de Estado e da
Economia dizia não ter dúvidas de que iria verificar-se, vai ser menor do que o estimado, diz agora.Para
além da manutenção dos apoios ao emprego e à tesouraria das empresas, o ministro da Economia
lembra que “o que é importante é que as empresas não estejam simplesmente a trabalhar para pagar
juros de dívida”, o que exige um reforço dos instrumentos de capitalização, que “terão de vir,
maioritariamente, do sector público”. O Governo está, assim, a trabalhar na criação de “instrumentos de
quase-capital, dívida convertível ou empréstimos participantes, que permitam às empresas reforçar
capitais próprios e reduzir o endividamento”.
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Agências de viagens vão ter linha de crédito para reembolso de
cancelamentos
Linha de crédito tem um valor de 100 milhões de euros e os empréstimos podem ir até
aos seis anos, com um período de carência de 24 meses.

O Governo vai lançar uma linha de crédito de 100 milhões de euros para ajudar as agências de viagens a
fazerem face aos reembolsos dos valores recebidos para viagens organizadas que foram canceladas e
cujos clientes foram compensados com vouchers.De acordo com o jornal online ECO, a linha de crédito
destina-se a micro, pequenas e médias empresas (PME), assim como small mid cap e mid
cap (empresas de pequena-média capitalização, que empregam até 500 trabalhadores e média
capitalização que empregam até três mil) e visa exclusivamente fazer face a necessidades de
tesouraria.Segundo as condições a que o jornal teve acesso, para terem acesso à linha de crédito, os
empresários vão ter de pagar um spread que varia entre 1,25% e 1,85% de acordo com a maturidade
do empréstimo, que pode ir até seis anos.O período de carência é de 24 meses e a amortização de
capital será feita em prestações iguais, sucessivas e postecipadas com periodicidade mensal, não
existindo, neste caso lugar à conversão de parte do empréstimo a fundo perdido.As empresas vão poder
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optar por várias modalidades de custos, seja taxa fixa ou variável, sendo que, neste último caso, o custo
é calculado em função da taxa Euribor escolhida (a um, três, seis ou 12 meses) a que acresce
um spread máximo de 1,85%.Cada empresa poderá pedir, no máximo, o montante equivalente aos
reembolsos devidos a consumidores finais ou a empresas titulares de Registo Nacional das Agências de
Viagens e Turismo (RNAVT), relativos aos valores recebidos para viagens organizadas que não foram
efetuadas ou foram canceladas devido à pandemia.O valor deve ser comprovado por um contabilista
certificado, com identificação dos vauchers para reembolso, até ao limite o dobro da massa salarial anual
da empresa ou 25% do seu volume de negócios total.As empresas devem também manter os postos
de trabalho por um período de seis meses, não podem distribuir lucros ou dividendos e não podem ter
dívidas ao fisco nem à Segurança Social.As operações no âmbito desta linha devem ser contratadas e
ver os contratos formalizados até 30 de junho.
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Empresários do turismo "vão continuar a lutar", mas CTP
sublinha medidas essenciais para setor
Francisco Calheiros, presidente da CT P, deixou claro que o momento que os empresários
do turismo estão a passar é "muito difícil".

Apontar os desafios com que a atividade turística e os empresários do setor se debatem diariamente foi
uma das motivações da organização do webinar “O estado do Turismo” promovido pela Confederação
do Turismo de Portugal (CTP), que aconteceu esta terça-feira e que teve o Publituris como media
partner.Francisco Calheiros, presidente da CTP, deixou claro que o momento que os empresários do
turismo estão a passar é “muito difícil”, “estão cansados, muito desiludidos, sentem-se incompreendidos
mas nenhum deles ouvi dizer que vai baixar os braços. Vão continuar a lutar”.Contudo, para tal, e
perante as consequências desta terceira vaga, a CTP apontou 10 medidas cruciais para a manutenção
das empresas e dos empregos do setor do turismo. São elas: continuação das medidas de apoio ao
governo até pelo menos ao final do ano, alargando o lay off simplificado a todas as empresas com
perdas de faturação; Reforço financeiro do programa Apoiar:  Manutenção das moratórias quer fiscais
quer financeiras;  Não discriminação das grandes empresas no acesso aos apoios existentes; Extensão
do programa Apoiar Rendas; Ampliação das medidas do apoio às empresas exportadoras, com a criação
de um plafond específico para o turismo; Criação de um quadro legal e de medidas que sejam
previsíveis; Criação de um balcão único para pequenas e micro empresas com acesso a informação às
medidas covid-19; e Medidas de capitalização das empresas; e, por último, reforço da segurança.
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"Teremos já durante este ano algum crescimento da atividade
turística", prevê Siza Vieira
É com o objetivo de apoiar a manutenção das empresas e dos empregos, que o governo
está a analisar instrumentos de capitalização das empresas e outros para manter o
ecossistema turístico.

O crescimento acelerado previsto para 2021 não está a acontecer e os resultados negativos da atividade
turística mantêm-se negativos. Contudo, o governo está confiante que com a melhoria da situação
sanitária prevista nos próximos meses, que se vai poder  assistir a uma recuperação da atividade
turística. “Estou convencido que teremos nesse sentido já durante este ano algum crescimento da
atividade turística”, perspectivou Pedro SizaVieira, Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital,
durante a sua participação no no webinar “O Estado do Turismo”, promovido pela Confederação do
Turismo de Portugal (CTP), que teve o Publituris como media partner.Porém, ciente de que a retoma
ainda vai levar alguns meses a acontecer, o ministro referiu que é necessário “manter e reforçar os
apoios à economia e ao emprego” e que esse apoio tem de vir do Estado. “Se este é o ritmo da
recuperação da atividade turística, então está claro que as empresas têm de fazer um maior esforço se
querem preservar a sua capacidade produtiva e estarem aptas para responder à procura que advém”,
admitiu, referindo que as reservas e capitais que as empresas turísticas dispunham alcançadas devido
aos bons anos do turismo nacional se esgotaram depois de um ano com negócios inexistentes.É com o
objetivo de apoiar a manutenção das empresas e dos empregos, que o governo está a negociar a
questão das moratórias com o Banco de Portugal e a Associação Portuguesa de Bancos. Ou seja, “uma
extensão de maturidades que se pode aplicar neste setor, não apenas da suspensão de pagamentos que
estendemos até setembro deste ano, mas uma extensão dos prazos de pagamento da dívida
existente”. O reforço dos instrumentos de capitalização das empresas, deforma a que “no fim desta
crise  as empresas não estejam sobrecarregadas com dívida, a trabalhar para pagar juros em vez de
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estarem capacitadas para fazerem investimentos e para criarem emprego”, também está a ser
ponderado pelo governo.Promoção Na sua intervenção, Siza Vieira admitiu que a situação da pandemia e
os números recentes de contágios tem impactado negativamente a imagem de Portugal lá fora. Neste
âmbito, o responsável avançou que “vamos reforçar o esforço de promoção que precisamos de fazer
também para reposicionar o país”. O responsável sublinhou que este é o tempo de públicos e privados
reflectirem sobre “as preferências dos consumidores e dos modelos de negócio que vamos ter para a
frente”. Para tal, considerou que as prioridades promoção de Portugal vão passar por “manter a
visibilidade da nossa marca, mas também para promover a reposição da conectividade aérea e 
continuar a trabalhar na diversificação dos destinos internos”. “A preferência por destinos mais
sustentáveis, ao ar livre, de turismo de natureza é uma tendência que estamos a ver e queremos não só
apoiar o investimento nestas áreas favorecendo a coesão territorial, mas também a promoção e a
visibilidade dirigida a outras partes do nosso país”, explicou.Sendo esta uma “crise temporária” e sendo
Portugal “um destino que tem internacionalmente uma visibilidade e uma reputação muito forte”, o
governo defende que se deve “manter o mais possível a capacidade das empresas que fazem o
ecossistema turístico do nosso país e que permitem afirmar-se de forma muito clara”.
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Lisboa-Faro de comboio em menos 30 minutos custa 250
milhões
A Infra-Estruturas de Portugal está a estudar intervenções na Linha do Sul para reduzir
tempos de viagem para o Algarve
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Pandemia. Confinamento pode durar até meio de março
PSD acusa Governo de ter sido “frouxo” por “não ter agido a tempo”. Marcelo Rebelo de
Sousa está a ouvir os partidos sobre a renovação do estado de emergência.

O confinamento geral já começou a dar resultados, mas é para manter e pode durar até meados de
março. O primeiro-ministro anunciou que “os elevados níveis da pandemia requerem o prolongamento
do atual nível de confinamento e que é necessário continuar a investir na testagem massiva e na
capacidade de rastreamento”.É certo que as restrições são para manter durante este mês de fevereiro.
Após a reunião com os especialistas, no Infarmed, a ministra da Saúde admitiu que poderá ser preciso
prolongar o confinamento até meados de março. “É bastante evidente que o atual confinamento tem de
ser prolongado por mais tempo e, desde já, durante o mês de fevereiro, e depois sujeito a uma
avaliação mas, provavelmente, por um período que os peritos estimaram como 60 dias a contar do seu
início”, afirmou Marta Temido.O Presidente da República já começou a ouvir os partidos, por
videoconferência, sobre a renovação do estado de emergência. Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir esta
tarde o Partido Socialista, PSD, Bloco de Esquerda e PCP.O PSD deverá voltar a apoiar a renovação do
estado de emergência, mas acusa o Governo de não ter agido a tempo. “Como se viu, por não se ter
agido a tempo, ou se ter sido frouxo como foi este Governo, possivelmente este confinamento, dito
pelo próprio primeiro-ministro, vai prolongar-se até ao fim de março, o que tem efeitos graves na
economia portuguesa”, afirmou Maló de Abreu, deputado e dirigente do PSD, depois da reunião com os
peritos.O social-democrata lamentou que o Governo não tenha “tomado medidas melhores
atempadamente” e tenha ignorado as propostas do PSD no sentido de realizar mais testes. “Vacinar o
mais rapidamente possível e testar maciçamente os portugueses: é no conjunto destas duas ações que
reside o segredo do sucesso”.O PS garantiu que “a redução que se está a verificar significa que o
confinamento tem produzido os resultados que se esperavam”. Pedro Cegonho, deputado socialista,
defendeu que “face à delicada e exigente situação que a frente hospitalar ainda atravessa, é necessário
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manter a resiliência das medidas”. Inaceitável, diz PCPOs comunistas consideraram inaceitável “manter o
confinamento até final do mês de março”. Jorge Pires afirmou que o Governo “despreza todas as
consequências no plano económico, social e também de saúde, em geral, dos portugueses”. Para o PCP.
ficou claro na reunião com os especialistas que “uma das formas mais eficazes de combate à epidemia é
avançar o mais rápido possível com o processo de vacinação, envolvendo todos os
portugueses”. República das bananasMarcelo Rebelo de Sousa ouviu esta terça-feira o CDS, Iniciativa
Liberal, Chega, PAN e PEV. Francisco Rodrigues dos Santos defendeu, após a reunião, que é preciso
“testar mais e rastrear melhor”.O presidente do CDS aproveitou para fazer duras críticas ao processo de
vacinação. “Este clima de desconfiança, em que tudo parece uma república das bananas, em que as
vacinas que sobram podem ser dadas à pessoa que tem um café ao lado ou ao vizinho do edifício onde
está a decorrer a vacinação, tem de acabar”, disse.O PAN admitiu que “é inevitável que as restrições de
movimentos e contactos sejam uma realidade. Portanto, é necessário continuarmos com estas
restrições. André Silva defendeu que o Governo deve renovar “algumas linhas de apoio como, por
exemplo, para o setor da restauração”, bem como reduzir a burocracia no acesso aos apoios criados
por causa da pandemia.João Cotrim Figueiredo, dos liberais, também admitiu que é preciso manter as
medidas restritivas, mas espera que, a partir do final de fevereiro, existam condições para “reponderar,
com muita prudência, com muito rigor, o relaxamento de algumas das medidas”. A Iniciativa Liberal
entende que a prioridade deve ser combater a desigualdade na educação e proteger a saúde
mental.André Ventura acusou o Governo de andar “a correr atrás do prejuízo”. O deputado do Chega, a
seguir à audiência com o Presidente da República, considerou que podemos estar “a caminhar a passos
largos para o precipício” devido aos efeitos da pandemia na economia e defendeu a “reabertura, de
forma progressiva”, do ensino presencial, pequeno comércio, hotelaria e restauração.
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Moratórias têm de acabar mas há risco de retirar apoios cedo
João Leão diz que já estão a ser negociadas soluções para créditos. E admite que
levantar apoios antes de tempo pode comprometer a recuperação.
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Líder do Turismo do Centro é candidato à Figueira mas quer
manter-se no cargo
Pedro Machado deverá concorrer à Figueira da Foz pelo PSD, mas não vê razões para
suspender ou abandonar o cargo no T urismo do Centro. Atual presidente da Nazaré
também é apontado ao lugar.
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Breves
Governo aprova fundo para turismo | Novas empresas caem 56% | Fisco lança aplicação
e-fatura mais simples | Negócios na indústria recuam
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Turismo pede fim da “discriminação” de grandes empresas no
acesso aos apoios
A CT P alerta que as empresas do setor do turismo estão “sem reservas” e apela ao
lançamento urgente de novas medidas, incluindo o fim da “discriminação” de grandes
empresas no acesso a estes apoios
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Banca admite extensão de moratórias para alguns setores
O setor bancário alerta que, a prolongar-se as moratórias no crédito, é preciso garantir-
se que apenas os setores mais afetados irão beneficiar desta medida. E que a banca não
será penalizada
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Acordo de emergência com TAP gera divisão entre os pilotos
O acordo de emergência que a T AP e o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil fecharam no
final da semana passada não é consensual entre os seus associados, que ainda não têm
uma data para o votar e consideram que o resultado está longe de se encontrar
assegurado
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Portugueses e brasileiros retidos enfrentam situações dramáticas
| Alunos de escolas profissionais têm de esperar pela “bazuca"
Portugueses e brasileiros retidos enfrentam situações dramáticas | Alunos de escolas
profissionais têm de esperar pela “bazuca"
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Universidade do Algarve estuda uso da saliva na deteção do vírus
| Quarentena em hotel custa dois mil euros a quem for de
Portugal | Guardas prisionais de baixa vacinados só com
declaração
Universidade do Algarve estuda uso da saliva na deteção do vírus | Quarentena em hotel
custa dois mil euros a quem for de Portugal | Guardas prisionais de baixa vacinados só
com declaração
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