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€10 a €30 milhões: O preço de trazer F1 a Portugal (em
circunstâncias normais)
T axa de entrada garante participação no evento e estes são os valores cobrados nos
vários circuitos, num ano normal e com presença de público

Considerando os valores de um ano normal, para entrar num Grande Prémio de F1 geralmente são
cobrados aos promotores nacionais valores que variam entre os €10 milhões e os €30 milhões de
euros, consoante a localização do país e o circuito em causa, sabe a EXAME. Estes valores consideram
também que haja presença de público no evento, uma condição que Ni Amorim, presidente da
Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) garantia em janeiro, em declarações ao jornal
Público, ser condição fundamental para voltar a receber em Portimão uma corrida do Grande Prémio de
Fórmula 1.O montante pode, no entanto, cair consideravelmente no caso de as premissas mudarem – a
pandemia e o facto de não haver público ou de a lotação ser limitada deverão ser consideradas para
eventuais reduções.Paulo Pinheiro, CEO e acionista da Parkalgar – Autódromo Internacional do Algarve e
empresa promotora da prova em Portugal, recusa, no entanto comentar este assunto, atualmente em
discussão com a Formula One World Championship (FOWC). “Um contrato de F1 tem uma cláusula de
confidencialidade total e eu não posso falar sobre isso”, afirma em declarações à EXAME, garantindo
também que no ano passado foi a Parkalgar quem assegurou o pagamento da taxa de entrada na
competição. Uma afirmação que contradiz declarações do Ministério da Economia, que em setembro do
ano passado garantia à EXAME que não teria havido lugar, naquele ano, a “fee de entrada em qualquer
uma das provas”. Nesse mesmo mês, em entrevista à Lusa, o responsável pelo autódromo reconhecia
que nem MotoGP nem Fórmula 1 são rentáveis e que “valem pelo impacto económico que trazem aos
países onde decorrem as provas e pela exposição mediática que dão.” “Para o país e para a região é
fantástico, para o circuito não. É para o bem público. E como é para o bem público, o que acontece em
todo o lado é que é o Estado que paga o ‘fee’ (taxa) de entrada da prova. Porque o retorno que vai
receber é muito superior. É um investimento, não é um custo”, disse na altura Paulo Pinheiro.O
responsável recusou ainda avançar à EXAME quaisquer valores que possam vir a ser pedidos ou a ser
negociados com o Executivo português para a prova deste ano. Recorde-se que em 2020, e através do
Turismo de Portugal, o Governo entrou com uma verba de €1,5 milhões, que serviu sobretudo para
asfaltar a pista que nunca tinha recebido um Grande Prémio de Fórmula 1.Questionado sobre que
aplicação poderá ter uma possível contribuição pública para o evento, o responsável da Parkalgar referiu
apenas que “um evento desportivo de grande dimensão como é o caso de um GP de F1 traz impacto
direto ao País”, além de permitir que a imagem do território seja difundida pelo mundo inteiro, pelo que
“os países pagam um determinado valor porque vão beneficiar desse investimento de forma direta ou
indireta”.Recorde-se que, segundo o Executivo, o impacto do GP de Portimão do ano passado terá
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rondado os €30 milhões, um valor que Paulo Pinheiro considera baixo, escusando-se, no entanto, a
avançar qualquer montante alternativo.Questionado pela EXAME, o Ministério da Economia remeteu para
“momento oportuno” mais esclarecimentos sobre este assunto, confirmando apenas estar “em contacto
com a organização da prova – como aliás acontece com outras entidades, que organizam provas que
podem ajudar à projeção turística do nosso País”, segundo fonte oficial da tutela.Recorde-se que esta
quinta-feira, 12 de fevereiro, a Fórmula 1 anunciou em comunicado oficial que “está confirmado que o
regresso ao circuito de Portimão, em Portugal, é a opção preferida para preencher a lacuna” existente no
calendário, que tem em aberto o primeiro fim-de-semana de maio, correspondente à terceira prova da
temporada.A decisão foi tomada durante a reunião da Comissão da Fórmula 1, que referiu no mesmo
comunicado que “o grupo foi atualizado no espaço ‘TBC’ na versão atual do calendário de 2021. É
intenção da Fórmula 1 preencher a vaga com uma corrida em Portimão, em Portugal, nas datas já
realizadas no calendário. O acordo final ainda está sujeito a contrato com o promotor”.A decisão sobre
se o contrato se concretiza ou não terá de ser tomada até ao final da próxima semana, revelou ainda
Paulo Pinheiro, que confirma que a deliberação está agora do lado de Portugal. Para que isso aconteça, e
para além de “várias questões” que estão em cima da mesa e que o responsável se recusou a comentar
por estarem ao abrigo da cláusula de confidencialidade, está também a contribuição do Governo. “Há um
promotor que é a FOWC que assumiu uma garantia com o promotor Parkalgar, que tem que ter um
patamar de conforto para avançar com o contrato. Uma componente desse conforto terá de vir do
Governo”, concluiu apenas.A Parkalgar, cuja participação maioritária pertence a acionistas privados,
faturou €12,2 milhões em 2018, último ano para o qual há registo de contas.
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Turismo não conta com a Páscoa
Com as contas no ‘vermelho’, o setor do turismo está sem reservas para a Páscoa e só
quer que chegue o verão, desejando que o controlo dos casos de Covid e a vacinação
permitam férias mais descansadas
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Turismo do Algarve regista retorno “muito positivo” em workshop
online sobre eventos internacionais
A Associação T urismo do Algarve (AT A) promoveu na semana passada um workshop
para dar a conhecer os atrativos do destino para a realização de eventos corporativos e
associativos internacionais

 

A Associação Turismo do Algarve (ATA) promoveu na semana passada um workshop para dar a
conhecer os atrativos do destino para a realização de eventos corporativos e associativos internacionais,
iniciativa que decorreu online, contou com a participação de 33 profissionais do Reino Unido e registou
um retorno “muito positivo”.

“A proximidade que e´ gerada entre todos os intervenientes e a comunicação direta e eficaz que e´
possível alcançar neste tipo de ações online fazem deste formato uma alternativa válida e interessante
para, nos dias de hoje, podermos continuar a criar e a estreitar relações de confiança entre o destino, os
seus vários agentes de turismo e os mercados com que trabalhamos, ao nível dos diferentes segmentos
de procura”, explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, citado num comunicado da
associação.

Denominado Algarve Virtual Destination Showcase, este workshop contou com a participação de várias
empresas algarvias da área dos eventos e, segundo a ATA, registou um retorno “muito positivo e
permitiu confirmar que o Algarve mantém a sua notoriedade e uma posição Top of Mind junto do
mercado britânico no que diz respeito a destinos internacionais para a realização de eventos”.

“De acordo com a informação recolhida, a procura mantém-se e aguarda apenas o regresso da
possibilidade de viajar em segurança, assim como a estabilização dos novos protocolos para a
organização de eventos”, diz a ATA, detalhando que, durante o workshop, foram realizadas 257
reuniões one-2-one.
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Além da oferta das empresas associadas da ATA, o evento permitiu ainda dar a “conhecer a diversidade
da oferta do destino, assim como as facilidades e serviços que o Algarve disponibiliza para eventos
associativos e corporativos, através de duas sessões conduzidas pela Associação Turismo do Algarve
(ATA) – organismo responsável pela promoção turística junto dos mercados externos – e pelo
Aeroporto de Faro”.

“Tendo em conta o atual contexto, estiveram igualmente em destaque todas as valências da região e
das suas empresas no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos de higiene e segurança para a
prevenção da disseminação da pandemia”, acrescenta a ATA na informação divulgada.

No final do workshop, os participantes foram convidados a participar num quiz e a demonstrar os
conhecimentos adquiridos sobre o Algarve, tendo sido atribuídos aos vencedores como prémio estadias
em alguns dos melhores hotéis da região.
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DIÁRIO ONLINE
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Turismo do Algarve promove destino para organização de
eventos internacionais
O T urismo do Algarve organizou, na semana passada, o Algarve Virtual Destination
Showcase, um workshop online direcionado ao mercado britânico para promover o
destino em relação à organização de eventos.

O Turismo do Algarve organizou, na semana passada, o Algarve Virtual Destination Showcase, um
workshop online direcionado ao mercado britânico para promover o destino em relação à organização
de eventos.

A iniciativa foi direcionada a profissionais do Reino Unido especializados nessa a´rea e reuniu 33
participantes, aos quais foram apresentadas “as mais-valias da regia~o” para a realizac¸a~o de eventos
corporativos e associativos internacionais.

Ao longo do workshop, estes profissionais tiveram a oportunidade de ficar a conhecer a diversidade da
oferta do destino, assim como as facilidades e servic¸os que o Algarve disponibiliza para eventos
associativos e corporativos, atrave´s de duas sesso~es conduzidas pela Associac¸a~o Turismo do
Algarve (ATA) - organismo responsa´vel pela promoc¸a~o turí stica junto dos mercados externos - e
pelo Aeroporto de Faro.
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Tendo em conta o atual contexto, estiveram igualmente em destaque todas as vale^ncias da regia~o e
das suas empresas no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos de higiene e seguranc¸a para a
prevenc¸a~o da disseminac¸a~o da pandemia.

O Algarve Virtual Destination Showcase permitiu ainda aos seus participantes conhecer e contactar
diretamente com va´rias empresas de turismo da regia~o dedicadas a` a´rea dos eventos e associadas
da ATA.

No total, foram realizadas 257 reunio~es «one-2-one», que constituí ram uma “montra” privilegiada
para cada uma dessas empresas dar a conhecer os servic¸os especí ficos que disponibiliza para atender
a`s va´rias necessidades deste segmento.

“O retorno obtido junto dos participantes desta ac¸a~o foi muito positivo e permitiu confirmar que o
Algarve mante´m a sua notoriedade e uma posic¸a~o «top of mind» junto do mercado brita^nico no
que diz respeito a destinos internacionais para a realizac¸a~o de eventos”, salienta o Turismo do
Algarve.

De acordo com a informac¸a~o recolhida, a procura mante´m-se e aguarda apenas o regresso da
possibilidade de viajar em seguranc¸a, assim como a estabilizac¸a~o dos novos protocolos para a
organizac¸a~o de eventos.

No final do workshop, os participantes foram convidados a participar num quiz e a demonstrar os
conhecimentos adquiridos sobre o Algarve, tendo sido atribuí dos aos vencedores como pre´mio
estadias em alguns dos melhores hote´is da regia~o.
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MAIS ALGARVE
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Turismo do Algarve Promove Atrativos do Destino para a
Organização de Eventos Internacionais
A iniciativa permitiu aproximar "à distância" profissionais britânicos e empresas de
turismo da região ligadas ao turismo de negócios, com vista a potenciar a captac ̧ão de
eventos

A iniciativa permitiu aproximar "a` dista^ncia" profissionais brita^nicos e empresas de turismo
da regia~o ligadas ao turismo de nego´cios, com vista a potenciar a captac¸a~o de eventos.

O Turismo do Algarve organizou, na semana passada, o Algarve Virtual Destination Showcase, um
workshop online que teve como objetivo apresentar as mais-valias da regia~o para a realizac¸a~o de
eventos corporativos e associativos internacionais.

A iniciativa foi direcionada a profissionais do Reino Unido especializados nessa a´rea e reuniu 33
participantes. Ao longo do workshop, estes profissionais tiveram a oportunidade de ficar a conhecer a
diversidade da oferta do destino, assim como as facilidades e servic¸os que o Algarve disponibiliza para
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eventos associativos e corporativos, atrave´s de duas sesso~es conduzidas pela Associac¸a~o Turismo
do Algarve (ATA) - organismo responsa´vel pela promoc¸a~o turí stica junto dos mercados externos -
e pelo Aeroporto de Faro. Tendo em conta o atual contexto, estiveram igualmente em destaque todas
as vale^ncias da regia~o e das suas empresas no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos de
higiene e seguranc¸a para a prevenc¸a~o da disseminac¸a~o da pandemia.

O Algarve Virtual Destination Showcase permitiu ainda aos seus participantes conhecer e contactar
diretamente com va´rias empresas de turismo da regia~o dedicadas a` a´rea dos eventos e associadas
da ATA. No total foram realizadas 257 reunio~es one-2-one, que constituí ram uma "montra"
privilegiada para cada uma dessas empresas dar a conhecer os servic¸os especí ficos que disponibiliza
para atender a`s va´rias necessidades deste segmento.

O retorno obtido junto dos participantes desta ac¸a~o foi muito positivo e permitiu confirmar que o
Algarve mante´m a sua notoriedade e uma posic¸a~o Top of Mind junto do mercado brita^nico no que
diz respeito a destinos internacionais para a realizac¸a~o de eventos. De acordo com a informac¸a~o
recolhida, a procura mante´m-se e aguarda apenas o regresso da possibilidade de viajar em seguranc¸a,
assim como a estabilizac¸a~o dos novos protocolos para a organizac¸a~o de eventos.

No final do workshop, os participantes foram convidados a participar num quiz e a demonstrar os
conhecimentos adquiridos sobre o Algarve, tendo sido atribuí dos aos vencedores como pre´mio
estadias em alguns dos melhores hote´is da regia~o.

"A proximidade que e´ gerada entre todos os intervenientes e a comunicac¸a~o direta e eficaz
que e´ possí vel alcanc¸ar neste tipo de ac¸o~es online fazem deste formato uma alternativa
va´lida e interessante para, nos dias de hoje, podermos continuar a criar e a estreitar
relac¸o~es de confianc¸a entre o destino, os seus va´rios agentes de turismo e os mercados
com que trabalhamos, ao ní vel dos diferentes segmentos de procura", explica Joa~o Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve.

ATA
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Turismo do Algarve apresenta a britânicos mais-valias da região
para eventos internacionais
Iniciativa reuniu 33 participante

A Associação de Turismo do Algarve (ATA) organizou, na semana passada, um workshop
online, destinado a profissionais britânicos, que teve como objetivo apresentar as
potencialidades da região para a realização de eventos corporativos e associativos
internacionais. 

«A iniciativa permitiu aproximar “a` dista^ncia” profissionais brita^nicos e empresas de turismo da
regia~o ligadas ao turismo de nego´cios, com vista a potenciar a captac¸a~o de eventos», explica a
ATA.

A iniciativa foi direcionada a profissionais do Reino Unido especializados nessa a´rea e reuniu 33
participantes.

«Ao longo do workshop, estes profissionais tiveram a oportunidade de ficar a conhecer a diversidade da
oferta do destino, assim como as facilidades e servic¸os que o Algarve disponibiliza para eventos
associativos e corporativos, atrave´s de duas sesso~es conduzidas pela Associac¸a~o Turismo do
Algarve (ATA) – organismo responsa´vel pela promoc¸a~o turí stica junto dos mercados externos – e
pelo Aeroporto de Faro», diz a ATA.

Tendo em conta o atual contexto, «estiveram igualmente em destaque todas as vale^ncias da regia~o e
das suas empresas no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos de higiene e seguranc¸a para a
prevenc¸a~o da disseminac¸a~o da pandemia».
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O Algarve Virtual Destination Showcase permitiu ainda aos seus participantes conhecer e contactar
diretamente com va´rias empresas de turismo da regia~o dedicadas a` a´rea dos eventos e associadas
da ATA.

«No total foram realizadas 257 reunio~es one-2-one, que constituí ram uma “montra” privilegiada para
cada uma dessas empresas dar a conhecer os servic¸os especí ficos que disponibiliza para atender a`s
va´rias necessidades deste segmento».

Segundo a ATA, «o retorno obtido junto dos participantes desta ac¸a~o foi muito positivo e permitiu
confirmar que o Algarve mante´m a sua notoriedade e uma posic¸a~o top of mind junto do mercado
brita^nico no que diz respeito a destinos internacionais para a realizac¸a~o de eventos».

De acordo com a informac¸a~o recolhida, «a procura mante´m-se e aguarda apenas o regresso da
possibilidade de viajar em seguranc¸a, assim como a estabilizac¸a~o dos novos protocolos para a
organizac¸a~o de eventos».

No final do workshop, os participantes foram convidados a participar num quiz e a demonstrar os
conhecimentos adquiridos sobre o Algarve, tendo sido atribuí dos aos vencedores como pre´mio
estadias em alguns dos melhores hote´is da regia~o.

«A proximidade que e´ gerada entre todos os intervenientes e a comunicac¸a~o direta e eficaz que e´
possí vel alcanc¸ar neste tipo de ac¸o~es online fazem deste formato uma alternativa va´lida e
interessante para, nos dias de hoje, podermos continuar a criar e a estreitar relac¸o~es de confianc¸a
entre o destino, os seus va´rios agentes de turismo e os mercados com que trabalhamos, ao ní vel dos
diferentes segmentos de procura», explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
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Bloco propõe ao Governo reforço e manutenção do programa
365 Algarve
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou um Projeto de Resolução na
Assembleia da República, propondo ao Governo a manutenção e o reforço do programa
365 Algarve.

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou um Projeto de Resolução na Assembleia da
República, propondo ao Governo a manutenção e o reforço do programa 365 Algarve.

 

Em comunicado, o partido lembra que, em agosto de 2016, foi lançado o programa 365 Algarve, em
conjunto  pelas Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, com um orçamento de 1,5 milhões de
euros, com a finalidade de aliar cultura e turismo para combater a sazonalidade no Algarve. Um
programa que o Bloco diz ter sido «vivamente acolhido» pela Região de Turismo do Algarve e pela
Direção  Regional de Cultura. Segundo o partido, o 365 Algarve atingiu quatro temporadas com a
realização de mais de um milhar de espetáculos e de outras iniciativas em todos os 16 concelhos da
região.

 

Foram projetos concebidos e propostos por diversos agentes culturais do próprio Algarve, em que a
cultura, de forma transversal, se articulou com a economia, o ambiente e a educação, com benefícios
para além do próprio turismo. Projetos muito diversificados e que tinham ligação com as comunidades,
com as Câmaras Municipais e com as Juntas de Freguesia, sublinha o Bloco.

 

Na mesma missiva, o partido acrescenta que, as verbas alocadas são provenientes do Turismo de
Portugal. A própria secretária de Estado do Turismo vincou, na altura, que o 365 Algarve iria funcionar
como um “fator de promoção do Algarve no exterior e para passar a imagem de que o Algarve é muito
mais do que apenas sol e praia”, recordou.
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O BE recupera ainda que, com o aparecimento da pandemia os projetos foram interrompidos e
posteriormente condicionados. Mas, «mesmo num ano atípico, atraíram muitos cidadãos nacionais e
estrangeiros em muitos locais do Algarve e fora da época alta da atividade turística».

 

No início da presente temporada de inverno «e quando a pandemia estava longe do seu agravamento,
as entidades governamentais primaram pelo silêncio em relação à continuidade do programa 365
Algarve, provocando grandes apreensões nos agentes culturais da região», frisa a mesma fonte.

 

«O receio é que o programa termine, sem nada em sua substituição, e nem ao menos uma avaliação e
uma decisão oficial por parte dos responsáveis políticos», evidencia o Bloco registando que, foram gastas
muitas horas a planificar e pôr  em prática os projetos, a fazer relatórios, a preencher inquéritos,
conduzindo a uma dinâmica cultural em todos os concelhos do Algarve fora da época baixa da atividade
turística.

 

Segundo os bloquistas, a continuidade deste projeto permite a consecução do direito constitucional à
fruição e criação cultural, sublinham.

 

O Bloco avança no mesmo comunicado que, o Algarve não pode ser só turismo e, muito em particular,
na época  alta. «Há que diversificar as suas atividades e a dinamização cultural durante o inverno
constituirá um importante fator para a quebra da sazonalidade. Também é um facto que a cultura é um
veículo de dinamismo económico para os agentes do turismo, para a restauração e para os hotéis»,
completa a mesma fonte.

 

Para o Bloco de Esquerda torna-se fundamental manter o programa, mesmo que seja objeto de alguma
reformulação. «Tem muito mais lógica que um programa desta natureza se encontre sob a tutela do
ministério da Cultura do que do ministério da Economia». A manutenção e o reforço do 365 Algarve
«ainda mais se justifica por ser esta região uma das mais atingidas pela grave crise social e económica e
com tendência a agravar-se ainda mais, e onde a cultura é uma das atividades fortemente afetadas»,
concluiu.
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BE propõe ao Governo a Manutenção e Reforço do Programa 365
Algarve
Em agosto de 2016 foi lançado o programa 365 Algarve, em conjunto pelas Secretarias
de Estado da Cultura e do T urismo, com um orçamento de 1,5 milhões de euros, com a
finalidade de aliar cultura e turismo para combater a sazonalidade no Algarve.

 

Em agosto de 2016 foi lançado o programa 365 Algarve, em conjunto pelas Secretarias de Estado da
Cultura e do Turismo, com um orçamento de 1,5 milhões de euros, com a finalidade de aliar cultura e
turismo para combater a sazonalidade no Algarve. Este Programa acabou por ser vivamente acolhido
pela Região de Turismo do Algarve e pela Direção Regional de Cultura. O 365 Algarve atingiu quatro
temporadas com a realização de mais de um milhar de espetáculos e de outras iniciativas em todos os
16 concelhos da região.

Foram projetos concebidos e propostos por diversos agentes culturais do próprio Algarve, em que a
cultura, de forma transversal, se articulou com a economia, o ambiente e a educação, com benefícios
para além do próprio turismo. Projetos muito diversificados e que tinham ligação com as comunidades,
com as Câmaras Municipais e com as Juntas de Freguesia. As verbas alocadas são provenientes do
Turismo de Portugal. A própria secretária de Estado do Turismo sublinhou, na altura, que o 365 Algarve
iria funcionar como um “fator de promoção do Algarve no exterior e para passar a imagem de que o
Algarve é muito mais do que apenas sol e praia”.

Só para a temporada de inverno de 2016/17 foram apresentados mais de 100 projetos envolvendo
todos os concelhos algarvios, com destaque para a reativação do Festival de Música do Algarve pela
mão da Orquestra Clássica do Sul. As linhas programáticas do Programa Algarve Cultural permitiam
envolver os visitantes e residentes através da escuta, interação, criação, (re)descoberta, experiência e
fruição do território em torno da arte e paisagem, da festa e tradição, das gentes que nos inspiram, da
música, espaços e paladares, da música, espaços e tempos, do pensar o território, do território e
fronteiras, do território e memória e do território, criação e transformação. Entre as diversas iniciativas
que ocorreram, incluindo nos concelhos algarvios do interior, podemos mencionar o Festival do
Contrabando na Vila de Alcoutim, rio Guadiana e Sanlúcar; a Festa de Anos de Álvaro de Campos, em
Tavira; a Primavera Literária, em Faro; as Adegas com Jazz, em Silves; a Cantata Mundi, em Vila do
Bispo; o Ciclo Guitarras & Património, em todos os concelhos do Algarve; o FIMA, Festival Internacional
de Música do Algarve, em Faro, Silves, Loulé, Portimão, lagos, Albufeira e Tavira; o Festival de Coros de
Câmara, em Olhão; o Festival “encontros do Devir – cidades utópicas”, em Faro, Loulé, Olhão e São
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Brás de Alportel; a Mostra Internacional de Cinema de Fronteiras, em Vila Real de Santo António; Lavrar
o Mar – as Artes no alto da serra e na costa vicentina, em Monchique e Aljezur e o Festival do Barrocal
Algarvio, em Santo Estêvão, Tavira.

Foram assim vários os projetos desenvolvidos pelas associações culturais do Algarve ao longo de quatro
anos. Ao longo da quarta temporada podemos mencionar ainda alguns desses projetos, como Lavrar o
Mar, Festival da Comida Esquecida, Encontros do Devir, Festival Verão Azul, Festival Internacional de
Cinema e Literatura de Olhão (FICLO), Festival Out (In)verno; Ventania – Festival de Artes Performativas
do Algarve e LAMA/À Babuja.

Com o aparecimento da pandemia da Covid-19 os projetos foram interrompidos e posteriormente
condicionados. Mas, mesmo num ano atípico, atraíram muitos cidadãos nacionais e estrangeiros em
muitos locais do Algarve e fora da época alta da atividade turística. No início da presente temporada de
inverno e quando a pandemia estava longe do seu agravamento, as entidades governamentais primaram
pelo silêncio em relação à continuidade do Programa 365 Algarve, provocando grandes apreensões nos
agentes culturais da região.

O receio é que o Programa termine, sem nada em sua substituição, e nem ao menos uma avaliação e
uma decisão oficial por parte dos responsáveis políticos. Foram gastas muitas horas a planificar e pôr em
prática os projetos, a fazer relatórios, a preencher inquéritos, conduzindo a uma dinâmica cultural em
todos os concelhos do Algarve fora da época baixa da atividade turística. Será muito negativo para a
região que vá tudo por água abaixo. E será muito prejudicial para um tipo de cultura produzida na região
por artistas e grupos que cá vivem e trabalham. A continuidade deste projeto permite a consecução do
direito constitucional à fruição e criação cultural. O Algarve não pode ser só turismo e, muito em
particular, na época alta. Há que diversificar as suas atividades e a dinamização cultural durante o inverno
constituirá um importante fator para a quebra da sazonalidade. Também é um facto que a cultura é um
veículo de dinamismo económico para os agentes do turismo, para a restauração e para os hotéis.

Para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda torna-se fundamental manter o Programa 365 Algarve,
mesmo que seja objeto de alguma reformulação. Tem muito mais lógica que um programa desta
natureza se encontre sob a tutela do ministério da Cultura do que do ministério da Economia. A
manutenção e o reforço do Programa 365 Algarve ainda mais se justifica por ser esta região uma das
mais atingidas pela grave crise social e económica e com tendência a agravar-se ainda mais, e onde a
cultura é uma das atividades fortemente afetadas.

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do
Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo que mantenha
em funcionamento e reforce o Programa 365 Algarve.
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Algarve cria duas mil unidades de Alojamento Local para aves
Ornitólogos instalam ninhos em parques e jardins, pedindo ajuda aos pássaros para
controlar a lagarta-do-pinheiro e outras pragas. O  estado de emergência mudou a
relação do homem com a natureza – os carros ficaram na garagem e as aves gozam
férias.

Melros, chapins, estorninhos, e muitas outras espécies de aves, fugiram do campo para a
cidade, tornaram-se residentes e no Algarve já fazem férias todo o ano. O que lhes tem faltado é
“alojamento” para se livrarem dos olhares indiscretos na época do acasalamento. Os ambientalistas da
Associação Vita Nativa – Conservação do Ambiente deram uma ajuda: estão a montar uma rede de
Alojamento Local (AL) para Aves, que consiste na instalação de 2 mil caixas-ninhos nos parques e jardins
de toda a região. Lagos está na linha da frente: para descanso dos animais, vai retirar o campo de tiro
do Paul, situado próximo de uma zona de nidificação e do sapal da ribeira de Bensafrim

Depois de uma noite de chuva, o dia amanheceu com raios de sol a atrair insectos — avizinhava-se
rancho melhorado. Os melros foram os primeiros a chegar ao parque da cidade. Na ementa, larvas ao
pequeno-almoço, degustadas em ambiente tranquilo, com vista para o mar. O estado de emergência
retirou liberdade de movimentos às pessoas. Já as aves, pelo contrário, bateram as asas e voaram para
a cidade.

“Ali vamos fixar uma caixa para o chapim-real”, aponta João Tomás, da Vita Nativa, uma
associação com sede em Olhão que nasceu há dois anos, tendo alguns dos seus fundadores uma forte
ligação ao RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, situado na Quinta do
Marim, sede do Parque Natural da Ria Formosa. Do lado de lá do pinheiro, à entrada do parque de Lagos,
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erguem-se blocos de apartamentos, de janelas encerradas e carros estacionados à porta. Não há
movimento. Onde estão as pessoas? A pergunta parece sair do chilrear dos pássaros, a saltitar pelo
relvado.

Os charnecos (pega azul) sobrevoam o parque mas não pousam. “Passaram aqui quatro ou cinco”,
observa João Tomás. O som que emitem, explica, “pode querer dizer apenas: eu estou aqui”. Um aviso
para outras espécies pois território parece estar já ocupado pelos pardais, que se anteciparam aos
charnecos na caça aos insectos.

Pouco tempo antes, a equipa, que integra o biólogo António Cotão, havia fixado numa oliveira o ninho
para a coruja-das-torres na esperança de que a ave de rapina ajude a fazer desaparecer os ratos que
invadem a cidade.

“Este projecto não visa só promover a biodiversidade, também tem a vertente de educação e
sensibilização ambiental”, sublinham, destacando a importância de o homem aprender a se relacionar
com o meio envolvente. Nesse sentido, a Universidade do Algarve (Ualg) inseriu Lagos no estudo dos
projectos das Cidades Sustentáveis, incluindo o Birdwatching e Birding by Ear (observação de aves e
observação de aves pela orelha, numa tradução literal) como formas de olhar o futuro do turismo de
maneira sustentável. Porque biodiversidade não falta. No final do Verão passado, duas biólogas da Ualg,
Ana Rolim e Vanessa Pinto, no âmbito do programa Verão com Ciência, identificaram em três locais da
cidade, 35 espécies de 22 famílias, sendo que dez espécies têm uma pequena população residente. O
estudo teve por objectivo inventariar e caracterizar a avifauna existente na área urbana. Um dos pontos
de referência é o anel verde de Lagos, um parque, com cinco hectares, que faz a ligação entre o centro
histórico e a cidade extramuros.

O presidente da câmara, Hugo Pereira, promete “agarrar” no trabalho desenvolvido pela Ualg e executar
o projecto de Turismo Acessível e Inclusivo, da responsabilidade de Manuela Rosa (directora com pós-
graduação em Cidades Sustentáveis), que propõe, entre outras medidas, a criação de “estações de
observação de aves acessíveis”. O que se pretende, explica a académica, é facultar a “observação e
captação da vida selvagem” às pessoas com deficiência. Uma das peças importantes nesse projecto,
adianta o autarca, é a aprovação do Plano de Pormenor (PP) do Paul, em fase de conclusão. Uma das
prioridades do PP vai para a renaturalização das margens da ribeira de Bensafrim – uma zona de sapal,
rica em biodiversidade, quase desprezada em termos de ordenamento do território. Do conjunto das
obras previstas no plano, destaca-se ainda a deslocalização do aeródromo e do campo de tiro, situado
junto a uma zona de nidificação. A remodelação da velha Estação de Tratamento de Águas Residuais
(ETAR), que lança os efluentes no mar, é outra das intervenções previstas. “Existe um compromisso
com as Águas do Algarve e o concurso para obra deverá estar a ser lançado”, adianta.

Combate à lagarta-do-pinheiro
Recentemente, João Tomás e António Cotão instalaram três dezenas de ninhos no parque de Lagos —
um espaço que, no passado, era ocupado com hortas e pequenas quintas. A tarefa ainda não chegou a
meio mas daqui por dois meses, esperam os ambientalistas, a primeira fase da missão deverá estar
concluída.

“Durante a época de reprodução, as espécies já têm locais escolhidos para construir os ninhos”, explica
João Tomás, justificando a necessidade de apressar a tarefa. O objectivo é dar condições “habitacionais”
às aves residentes ou migratórias, oriundas de África, América do Norte e Norte da Europa.

Porém, a chegada dos dias mais quentes não traz apenas o perfume das flores nos jardins e os pássaros
a cantar. Nas zonas turísticas, a lagarta-do-pinheiro ou processionária é uma das pragas que ataca
pessoas e animais de estimação, acabando por constituir casos de saúde pública. Um problema
que também é fruto da redução da biodiversidade, diz João Tomás. Com o projecto do AL para Aves, o
que os ambientalistas estão a procurar fazer é dar condições aos predadores
naturais — poupas, estorninhos-pretos, chapins —, para que sejam eles a repor o equilíbrio
ecológico. “Cada vez mais existe a consciência de que as pragas não se combatem com pesticidas”,
enfatiza, lembrando a importância da conservação da natureza na qualidade de vida das
cidades. “Usarmos as espécies que a natureza nos oferece para controlar as espécies praga, é melhor do
que usarmos químico”, insiste João Tomás, enquanto pede ao colega António Cotão que lhe passe mais
uma caixa/ninho.

“Eles já andam aí”, observa o António Cotão, apontando para um casal de chapins que passa a voar,
rumo ao sul. Não pousaram, nem para “petiscar” com os estorninhos. Porventura, não teriam efectuado
“reserva” no Alojamento Local
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O melro e o chapim-real, no caso do parque de Lagos, são duas espécies que já se familiarizaram com
as pessoas, e quase entram pelas casas adentro. “Há sempre uns mais sociáveis do que outros”,
observa João Tomás. A situação, ao fim e ao cabo, é idêntica ao que se passa com os vizinhos que
habitam apartamentos. 

Por seu lado, a engenheira do Ambiente da Câmara de Lagos, Ana Rita, acrescenta: “Na quarentena
(Março/Abril), os passarinhos ficaram tão atrevidos...” O atrevimento, brinca, chegou ao ponto de se
assumirem como donos da rua. “Quando ia passear o meu cão, eles nem se desviavam, aquilo já era
tudo deles, desviem-se lá vocês, porque vocês é que estão a mais.” Até essa altura, recorda, “só os via
nas árvores”, junto ao hospital.

Com o projecto de AL, o município de Lagos pretende criar as condições para que a cidade se adapte ao
evoluir das espécies, potenciando que cada qual possa desempenhar o seu papel. No anel verde da
cidade, as árvores tradicionais – oliveira, amendoeiras e oliveiras – coabitam com algumas exóticas, e é
nesse mosaico arbóreo que estão a ser instaladas os ninhos, na esperança de que lá para a Primavera a
multiplicação dos seres aconteça nos novos” alojamentos”.

Aproxima-se mais um chapim-real. João Tomás acabara de instalar mais uma caixa/ninho numa
amendoeira, precocemente florida – mais um sinal das alterações climáticas. Logo de seguida, surgem as
gaivotas, em bando, do mar para o interior. A rota tem como destino o aterro sanitário do sotavento
algarvio, onde se vão alimentar. Ana Rita lembra o lado menos simpático da espécie: “Não dão tréguas,
nem facilitam [a tarefa a quem tem a obrigação de cuidar do espaço público].” O efeito corrosivo dos
dejectos faz-se sentir nas pedras das muralhas da cidade.

O projecto Alojamento Local para Aves surgiu de uma ideia, bem sucedida, apresentada ao Orçamento
Participativo (OP) Portugal 2018, pela Vita Nativa. Com um apoio financeiro de 150 mil euros, por via do
OP, e em colaboração com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), os
ambientalistas propõem-se, não apenas colocar as 2 mil caixas-ninhos nos parques e jardins dos 16
concelhos algarvios, mas também acompanhar e monitorizar o impacto desta medida.

O ICNF adianta que “será ainda efectuada a transmissão em directo de imagens obtidas nas caixas-ninho
através de uma plataforma online de acesso público e serão levadas a cabo acções de sensibilização
ambiental junto da população em geral e de todas as entidades aderentes ao projecto [municípios e
escolas]”.

Com estas iniciativas, tenta-se, pouco a pouco, contrariar o caminho que o Algarve tem prosseguido.
Um pouco por toda região, ano após ano, a pressão urbanística tem vindo a tornar a paisagem urbana
mais asfixiante para todas as espécies, incluindo o homem. Na faixa marítima dos 500 metros, segundo
um levantamento efectuado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) em
2017, estão aprovadas mais 20 mil camas e 7 mil fogos. Com o alargamento dos perímetros urbanos,
desapareceram ou foram comprimidas, as zonas agrícolas ou ecológicas que existiam em redor das vilas
e cidades. O que resta são nesgas de espaços verdes entre blocos de apartamentos, construídos como
se fossem gaiolas para pessoas. Praia da Rocha, Armação de Pêra e Quarteira são apenas três exemplos
de uma região que colocou na linha da frente de mar os interesses imobiliários e virou costas ao restante
território. Nas aldeias ficaram casas em ruínas, onde as corujas vão fazer os ninhos.

O dia fechou com uma rápida deslocação a Espiche. “Uma senhora enviou-nos imagens de uma coruja-
das-torres, numa casa em ruínas – vamos lá colocar um ninho.” Os ratos que se cuidem.
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Algarve cria duas mil unidades de Alojamento Local para aves
Ornitólogos pedem ajuda aos pássaros para controlar a lagarta-do-pinheiro e outras
pragas. O estado de emergência mudou a relação do homem com a natureza
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O mais antigo Carnaval do país não saiu à rua este ano, mas a
autarquia de Loulé quis assinalar a data foi exposto um carro
alegórico e vários adereços carnavalescos da cidade
O mais antigo Carnaval do país não saiu à rua este ano, mas a autarquia de Loulé quis
assinalar a data foi exposto um carro alegórico e vários adereços carnavalescos da
cidade

O mais antigo Carnaval do país não saiu à rua este ano, mas a autarquia de Loulé quis assinalar a data foi
exposto um carro alegórico e vários adereços carnavalescos da cidade
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Lisboa. ANA defende flexibilidade nos voos noturnos
O presidente da comissão executiva da ANA Aeroportos de Portugal, T hierry Ligonnière,
considerou hoje que deve haver cumprimento da lei no que toca aos voos noturnos, mas
defendeu "alguma flexibilidade" tendo em conta as especificações das companhias
aéreas.

Thierry Ligonnière falava numa reunião da comissão permanente de Ambiente e Qualidade de Vida da
Assembleia Municipal de Lisboa (AML), no âmbito da petição "Aeroporto da Portela: queremos ser
informados e ouvidos sobre os seus impactos", que deu entrada nos serviços em 2019.O responsável
explicou que a ANA não tem uma posição de proibição dos voos noturnos no Aeroporto de Lisboa,
justificando que essa é uma decisão política."A ANA diz que é preciso fiscalizar. É preciso cumprir a
regulamentação porque a ANA é legalista", afirmou, ressalvando, porém, que é necessário ter "em conta
as especificações de algumas companhias aéreas em relação aos seus mercados, à sua organização
operacional".Segundo Thierry Ligonnière "há companhias aéreas baseadas que precisam de alguma
flexibilidade em termos de voos noturnos", uma vez que muitos voos ficam condicionados por
"fenómenos meteorológicos"."Há outras companhias que precisam de outra flexibilidade também [...]
porque alimentam os primeiros 'hubs' de Amesterdão, Paris, etc", acrescentou, reforçando que para os
passageiros apanharem as ligações da manhã a partir desses aeroportos têm de partir de Lisboa "às
cinco ou às seis".Já para as companhias 'low cost', a flexibilização dos voos noturnos é "menos
relevante", indicou.Atualmente, o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, tem capacidade para cerca
de 38 movimentos por hora, valor que poderá aumentar até aos 48, recordou o CEO da ANA.Thierry
Ligonnière sublinhou, contudo, que isso só acontecerá se houver licenciamento ambiental e o Governo
autorizar.O presidente da comissão executiva da ANA defendeu ainda a importância de avançar com a
construção do aeroporto do Montijo para aliviar a pressão da infraestrutura aeroportuária da
capital.Estima-se uma "retoma do tráfego em 2024/2025 para o nível de 2019", recordou, salientando
que, nessa altura, se não houver novo aeroporto, a cidade vai voltar a sofrer com a pressão provocada
pela atividade aeroportuária.Sobre a quantidade de voos em cada aeroporto, o presidente da ANA notou
que "há uma possibilidade técnica de desenvolver mais um ou outro em função daquilo que vai ser a
decisão política".Thierry Ligonniére referiu também que a ANA quer avançar com um programa de
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insonorização já este ano nos prédios mais afetados pelo ruído provocado pelo aeroporto, mas que a
fonte de financiamento ainda está em discussão.Para a ANA, disse, tendo em conta a regra do "poluidor
pagador", devia ser criado um "fundo de mitigação dos impactos ambientais".Há um mês, também na
comissão permanente de Ambiente e Qualidade de Vida da AML e a propósito do mesmo tema, o
presidente da associação ambientalista Zero, Francisco Ferreira, insistiu que a existência de voos
noturnos no Aeroporto de Lisboa "é completamente inadmissível" e salientou que "o ruído
mata".Francisco Ferreira realçou que as medições feitas pela Zero indicam que o ruído ultrapassa os
limites estabelecidos, sendo que só nas medições feitas em março de 2020, já durante a pandemia de
covid-19, é que se registou um cumprimento dos valores.Em fevereiro do ano passado, o presidente da
Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), afirmou que não ia tolerar o regresso dos voos noturnos após
as obras de expansão do Aeroporto da Portela.O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro
Nuno Santos, considerou, depois, que esta é "uma exigência justa" de Fernando Medina.Leia Também:
Tribunal considera ilícito despedimento de tripulantes da Ryanair
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Número de passageiros nos aeroportos nacionais cai 69% em
2020
O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais caiu 69,4%, em 2020, face ao ano
anterior, segundo avançam os dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística
(INE) divulgados esta quarta-feira.

O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais caiu 69,4%, em 2020, face ao ano anterior,
segundo avançam os dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados hoje (17 de
fevereiro de 2021). Isto traduz-se numa redução de mais de 41 milhões de passageiros, ou seja,
passou-se de 60,114 milhões de passageiros, em 2019, para 18,393 milhões de passageiros, em
2020.No que toca ao movimento de aeronaves, em 2020, o INE indica uma quebra de 56% face a
2019, correspondendo a pouco mais de 100 mil aeronaves de voos comerciais a aterrar nos aeroportos
nacionais. No conjunto do ano de 2020, o principal país de origem dos voos a aterrar em Portugal foi a
França, trocando de lugar com o Reino Unido (que passou de 1.º para 2.º). Se a descida do número de
passageiros provenientes de França desceu 62,6%, o Reino Unido foi o país que maior quebra registou (-
76% que em 2019). Espanha, por sua vez, evidenciou o segundo maior decréscimo em ambos os
indicadores e ocupou a 4.ª posição em 2020 (3.ª em 2019), com o 3.º lugar a pertencer à Alemanha. Já
quanto ao último mês de 2020, os aeroportos nacionais registaram o movimento de um milhão de
passageiros, representando um decréscimo de 74,7% (-82,1% em novembro).Em termos de
aeronaves, os aeroportos viram aterrar 6.800 aeronaves, correspondendo a uma variação homóloga de
-57,3% (-61,4% em novembro e -51,9% em outubro). Por aeroportos, Lisboa movimentou 50,4% do
total de passageiros (9,3 milhões) e registou um decréscimo de 70,3%, sendo que, dos três aeroportos
com maior tráfego de passageiros, o aeroporto de Faro foi o que assinalou maior decréscimo do
número de passageiros movimentados em 2020 (-75,5%). Analisando os valores mensais de 2020, o
INE revela que “nos meses de abril e maio se registaram os maiores decréscimos face aos períodos
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homólogos (-94,5% e -92,7% nas aeronaves aterradas e -99,4% e -98,5% no movimento de
passageiros). Já numa análise diária, o número de aeronaves aterradas e o número de
passageiros desembarcados em 2020, e comparando com o período homólogo, o INE conclui
ser “visível o impacto das medidas adotadas ao nível do espaço aéreo a partir do início da segunda
quinzena de março no contexto da pandemia COVID-19. Apesar da recuperação em julho e agosto,
inverteu-se a tendência a partir de setembro. Em dezembro assistiu-se a uma ligeira recuperação,
impulsionada pela época natalícia”.
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Primeira 'Digital Nomad Village' da Madeira abre amanhã na Ponta
do Sol
Há cerca de 4.376 nómadas digitais, oriundos de cerca de 90 países, com interesse em
viver e trabalhar na Região

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, preside amanhã, dia 18 de Fevereiro, à abertura oficial da
primeira Digital Nomad Village, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol. Um espaço
idealizado e totalmente concebido para receber nómadas digitais.A Digital Nomad Village é um projecto
piloto único no mundo, inserido no 'Digital Nomads Madeira Island', um conceito desenvolvido pela
Secretaria Regional da Economia através da StartUp Madeira.O projecto nasceu de um evento sobre
trabalho remoto - 'Future of Work Portugal' – apoiado Startup Madeira, que envolveu mais de 800
participantes, em Setembro do ano passado. Desde esse momento, o Governo Regional da Madeira,
envolvendo vários parceiros públicos e privados, tem disponibilizado todos os meios para posicionar a
Região no mapa dos nómadas digitais, aproveitando a tendência global do crescimento do
teletrabalho.Actualmente, a Startup Madeira contabiliza 4.376 inscritos, oriundos de cerca de 90 países,
com interesse em viver e trabalhar na Madeira.Na ocasião, será também celebrada uma parceria entre a
Secretaria Regional da Economia, a StartUp Madeira e a NOS Madeira, um dos cinco parceiros oficiais do
projecto (NOS Madeira, Stay Madeira Island, Cowork Funchal, Estalagem da Ponta do Sol e Centro
Cultural John Dos Passos). Espreite aqui o site oficial do projecto:Leia mais sobre o assunto na edição de
9 de Fevereiro do Mais Diário:
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Barómetro do Turismo IPDT: Sustentabilidade e vacinação terão
impacto positivo no turismo nacional já em 2021 | Ambitur
Os resultados globais do turismo nacional em 2021 serão melhores do que os do ano
anterior, tendo em conta o cenário atual. A previsão é avançada na 63ª edição do
Barómetro do Turismo® do IPDT- Turismo e Consultoria.

Os resultados globais do turismo nacional em 2021 serão melhores do que os do ano anterior, tendo em
conta o cenário atual. A previsão é avançada na 63ª edição do Barómetro do Turismo® do IPDT-
Turismo e Consultoria.Em termos internacionais, os turistas vão regressar a partir da primavera de
2021, de acordo com três em cada cinco respondentes. Os demais acreditam que a retoma terá lugar
especialmente no verão. De forma geral, o painel confirma as previsões globais, defendendo que a
retoma acontecerá ainda este ano.O nível de confiança médio no desempenho do turismo atingiu, em
janeiro de 2021, os 67 pontos: um aumento de 20 pontos face ao último registo de julho de
2020.Segundo alguns membros do painel, o reforço do posicionamento de Portugal no que concerne às
políticas de sustentabilidade e o início da vacinação, são fatores que vão impactar positivamente o
desempenho do turismo em 2021, uma variação que apesar de positiva, será progressiva.No conjunto
das opiniões, reforçar a comunicação e a promoção digital dos destinos será fundamental para alavancar
o turismo em Portugal. O lançamento e alargamento de medidas e apoios para a sustentabilidade e a
aposta num sistema de certificação de segurança sanitária, serão também fatores decisivos para o
reforço da atividade turística nacional.O anúncio de apoios pelo Governo abre uma janela de esperança
no que diz respeito à “nova normalidade”. As linhas de apoio classificadas como mais importantes
lançadas durante a pandemia foram: o layoff simplificado, o programa apoiar, o alívio fiscal e contributivo
e as moratórias bancárias.De forma geral, os inquiridos pretendem que, nos próximos trimestres, o
Executivo reforce as medidas de apoio ao setor já lançadas, inclusive as que visam a manutenção de
emprego. Já dois em cada cinco respondentes do Barómetro acreditam que a isenção e/ou redução da
carga fiscal é a medida que deverá ser privilegiada pelo Governo no apoio ao setor turístico. Seguem-se
a adoção de medidas de restrição à circulação menos rígidas e a criação de apoios à manutenção do
emprego.No âmbito das tendências, um em cada cinco respondentes do Barómetro defende que as
viagens de negócio vão registar uma diminuição considerável, sendo que por outro lado, a procura por
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destinos de natureza, retiros e bem-estar vai aumentar. Ainda dentro das tendências para 2021,
acredita-se que haverá maior procura por destinos onde exista uma menor concentração de pessoas.
Ou seja, os destinos com menor volume de turistas vão continuar a ganhar posição junto dos turistas.A
secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, considera “que os resultados globais deste estudo são
melhores do que os do ano passado, o que evidencia que o setor tem, agora, mais confiança no futuro”.
Destaca ainda que “os resultados apontam para um alinhamento entre a nossa ação e as necessidades
do setor, quer ao nível das medidas de apoio lançadas, quer quanto à estratégia de retoma que
definimos, nomeadamente no potenciar a marca Portugal como destino turístico, e no enfoque dado à
sustentabilidade e à segurança sanitária”. “Afigura-se muito positivo concluir que o setor acredita na sua
capacidade de regeneração a breve prazo”, concluiu.
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Viagens entre Portugal e Reino Unido deverão ser retomadas
antes do verão
As restrições às viagens entre Portugal e o Reino Unido deverão ser levantadas antes do
verão, mas deverão ser mantidas durante mais algumas semanas, afirmou esta terça-
feira o ministro dos Negócios Estrangeiros português ao jornal britânico Daily Telegraph.

As restrições às viagens entre Portugal e o Reino Unido deverão ser levantadas antes do verão, mas
deverão ser mantidas durante mais algumas semanas, afirmou esta terça-feira o ministro dos Negócios
Estrangeiros português ao jornal britânico Daily Telegraph.Augusto Santos Silva disse que o atual
confinamento em Portugal, que determinou o encerramento de escolas, lojas, restaurantes e bares, está
a começar a reduzir as taxas de infeção. "Esperamos que dentro de semanas possamos ultrapassar esta
situação e possamos voltar à ligação normal entre o Reino Unido e Portugal", disse, acrescentando que
espera "poder restabelecer a ligação antes do verão."O ministro considerou também "inútil" a inclusão de
Portugal na lista de países de risco cujos viajantes para Inglaterra têm de cumprir uma quarentena de 10
dias num hotel designado pelas autoridades a um custo de 1.750 libras (cerca de 2.000 euros) por
pessoa.Leia mais em Bom Dia
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Bebida da pandemia. Exportação de vinhos portugueses cresce
mais de 3% - Renascença
Brasil foi o país que mais contribuiu para este aumento.

Veja também: A contrariar a crise, as exportações de vinhos portugueses voltaram a crescer em 2020
pelo quarto ano consecutivo. Trata-se de um aumento de 3,25%, com um volume de negócios de 846
milhões de euros. O Brasil foi o país que mais contribuiu para este crescimento. Em declarações à
Renascença, o presidente da Vini Portugal, Frederico Falcão, explica que o vinho naquele país é
considerado a ”bebida da pandemia”. “O mercado brasileiro que tem um consumo per capita baixo
durante o ano de 2020, o ano da pandemia, consideraram o vinho a bebida da pandemia e começaram a
beber muito mais vinho. Refugiaram-se muito mais nos vinhos portugueses, ou seja, no ano de 2020, os
nossos vinhos no Brasil cresceram mais do que os seus concorrentes, os vinhos do Chile, da Argentina,
de Espanha, de Itália, de França. Nós crescemos mais no Brasil”. Frederico Falcão destaca que 2020 “foi
um ano de retração do comércio mundial de vinho”, mas Portugal “conseguiu, mais uma vez, aumentar
as suas exportações”. “Voltámos a bater os nossos recordes em termos de exportações, subimos em
volume e subimos em valor”, sublinha. Piores notícias chegam do mercado interno que regista uma
quebra, até setembro de 2020, de 24,5%. “Não foram os portugueses que beberam menos, deve-se,
sim, à falta de turismo de Portugal”, remata.
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Covid-19: Movimento de passageiros nos aeroportos cai 69,4%
em 2020 para 18,4 milhões
O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais caiu 69,4% em 2020, face a 2019,
para 18,4 milhões, e aterraram 100,2 mil aeronaves em voos comerciais, menos 56%,
segundo estatísticas

O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais caiu 69,4% em 2020, face a 2019, para 18,4
milhões, e aterraram 100,2 mil aeronaves em voos comerciais, menos 56%, segundo estatísticas
rápidas do transporte aéreo hoje divulgadas pelo INE.“No conjunto do ano de 2020 (dados preliminares),
aterraram nos aeroportos nacionais 100,2 mil aeronaves em voos comerciais (-56% face a 2019) e
foram movimentados 18,4 milhões de passageiros (-69,4%)”, divulgou hoje o Instituto Nacional de
Estatística (INE).O aeroporto de Lisboa movimentou 9,3 milhões de passageiros, 50,4% do total,
registando uma quebra de 70,3%. Considerando os três aeroportos com maior tráfego de passageiros
— Lisboa, Porto e Faro — o do Algarve registou a maior diminuição do número de passageiros
movimentados em 2020, com uma queda de 75,5%.Já considerando o volume de passageiros
desembarcados e embarcados em voos internacionais em 2020, França foi o principal país de origem e
de destino dos voos (ocupava a segunda posição em 2019), seguindo-se o Reino Unido (primeira
posição em 2019), que registou a maior redução no número de passageiros desembarcados e
embarcados face ao período homólogo (-76,0% e -75,2%, respetivamente). Espanha evidenciou o
segundo maior decréscimo em ambos os indicadores e ocupou a quarta posição em 2020 (terceira em
2019). Em 2020, registou-se uma diminuição de 30,2% no movimento de carga e correio nos
aeroportos nacionais, que atingiu 147.000 toneladas. Numa análise ao último mês do ano passado, o
INE apurou que aterraram nos aeroportos nacionais 6,8 mil aeronaves em voos comerciais, o que
representa uma descida de 57,3%, depois de quedas de 61,4% em novembro e de 51,9% em outubro.
Relativamente ao movimento de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos), que
totalizaram um milhão, observou-se uma diminuição de 74,7% face a dezembro de 2019 (-82,1% em
novembro e -74,1% em outubro). Em dezembro, o movimento de carga e correio nos aeroportos
nacionais totalizou 15.000 toneladas, correspondendo a uma diminuição de 23,1% (-27,2% em
novembro e -28,1% em outubro), mas mantendo a tendência de recuperação desde abril, mês em que
se registou o maior decréscimo (-62,6%).Analisando os valores mensais de 2020 para os três
indicadores, o INE verificou que os maiores decréscimos face aos períodos homólogos foram registados
nos meses de abril e maio: quedas de 94,5% e 92,7% nas aeronaves aterradas, 99,4% e 98,5% no
movimento de passageiros e 62,6% e 55,5% no movimento de carga e correio,
respetivamente.“Analisando o número de aeronaves aterradas e o número de passageiros
desembarcados diariamente em 2020, e comparando com o período homólogo, é visível o impacto das
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medidas adotadas ao nível do espaço aéreo a partir do início da segunda quinzena de março no contexto
da pandemia de covid-19. Apesar da recuperação em julho e agosto, inverteu-se a tendência a partir de
setembro. Em dezembro assistiu-se a uma ligeira recuperação, impulsionada pela época natalícia”,
explicou a entidade estatística.MPE // EA
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Portugal perde mais de 10 mil milhões de euros de receitas
turísticas em 2020
As receitas turísticas totalizaram 7,7 mil milhões de euros em 2020, uma queda de 57%
face ao valor recorde que tinha sido registado em 2019.

Em ano de pandemia, as receitas turísticas registadas em Portugal caíram para menos de metade do que
tinha sido arrecadado em 2019. No conjunto do ano passado, as receitas turísticas totalizaram pouco
mais de 7,7 mil milhões de euros, valor que representa uma quebra anual superior a 57%. Os dados
foram divulgados esta quarta-feira, 17 de fevereiro, pelo Banco de Portugal (BdP). Ao todo, mostram os
dados do BdP, as receitas turísticas, que correspondem aos gastos feitos em Portugal por turistas
estrangeiros, ascenderam a 7.753 milhões de euros em 2020. É uma queda de 57,6%, equivalente a
menos 10,5 mil milhões de euros em relação ao valor recorde que tinha sido registado em 2019, de
18,3 mil milhões de euros. Num ano em que as viagens internacionais sofreram quebras históricas, os
gastos feitos pelos turistas portugueses no estrangeiro também caíram para quase metade do que tinha
sido registado em 2019. Ao todo, os portugueses gastaram 2.795 milhões de euros lá fora durante o
ano de 2020, o que representa uma quebra anual de 46%. Feitas as contas, o saldo da balança de
pagamentos turística fixou-se em 4.957 milhões de euros em 2020, o que corresponde a uma
diminuição de 62% face aos valores de 2019.
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Madeira isenta turistas vacinados e recuperados da covid-19 de
apresentar teste PCR
A Madeira aliviou as regras de entrada na região para viajantes que tenham sido
vacinados contra a covid-19 ou que tenham recuperado da doença, dispensando-os da
apresentação de um teste PCR com resultado negativo.

A Madeira aliviou as regras de entrada na região para viajantes que tenham sido vacinados contra a
covid-19 ou que tenham recuperado da doença, dispensando-os da apresentação de um teste PCR com
resultado negativo.As pessoas que apresentarem um comprovativo de que recuperaram da covid-19 até
90 dias antes da chegada ou um comprovativo de que foram vacinados e cumpriram o período de
activação do sistema imunológico estão isentas de apresentar um teste RT-PCR com resultado negativo
à chegada à Madeira e ao Porto Santo, segundo a imprensa francesa especializada em turismo.Os
viajantes devem apresentar um passaporte de vacinação certificado pelo país de origem ou um
documento médico atestando que recuperaram da covid-19 nos 90 dias antes da chegada ao
território.As informações que devem constar em português ou inglês incluem nome, data de nascimento,
número de segurança social, tipo de teste e data, ou tipo de vacina e informações relactivas às duas
doses recebidas. Clique para ver mais: Madeira
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Regras aliviadas para slots da aviação e para licenças nos
transportes
O Conselho da UE adotou medidas temporárias para aliviar o setor dos transportes, como
a flexibilização dos slots da aviação e a prorrogação da validade das cartas condução.

O Conselho da União Europeia (UE) adotou esta segunda-feira medidas temporárias para aliviar o setor
dos transportes, fortemente afetado pela pandemia de Covid-19, como a flexibilização dos ‘slots’ da
aviação e a prorrogação da validade das cartas de condução.Em comunicado de imprensa, a estrutura
onde estão representados os Estados-membros e que de momento é presidida por Portugal informa que
adotou esta segunda-feira estes dois regulamentos por procedimento escrito para reduzir os encargos
para os setores dos transportes, tanto aéreos, como rodoviário, ferroviário e fluvial.No que toca à
aviação, está em causa o alívio dos requisitos de utilização das faixas horárias aeroportuárias, que de
acordo com o Conselho da UE visa “proteger as companhias aéreas e evitará os danos ambientais que
seriam causados pela realização de voos vazios apenas para manter as faixas horárias durante o
próximo ano”.As regras da UE relativa aos slots ditam que as companhias aéreas têm de utilizar pelo
menos 80% das suas faixas horárias de descolagem e aterragem de modo a mantê-las na temporada
seguinte.Devido à pandemia de Covid-19 e às restrições adotadas para conter os surtos, tal obrigação
foi suspensa para evitar também os chamados voos fantasma.De momento, está em vigor um alívio às
regras comunitárias, estando previsto que as companhias aéreas possam “devolver 50% das suas séries
de faixas horárias antes do início da época de verão de 2021”, mas têm de usar pelo menos 50% das
faixas horárias restantes se quiserem mantê-las.Tais regras poderão ser entretanto mudadas, estando a
Comissão Europeia habilitada para alterar a taxa mínima de utilização para entre 30% e 70%, a fim de
responder flexivelmente a diferentes níveis de tráfego aéreo.Já no que toca ao transporte rodoviário,
ferroviário e fluvial, está em causa uma “extensão da possibilidade de prolongar temporariamente a
validade das cartas de condução, exames técnicos e outras licenças específicas, certificados e
autorizações ajudará os operadores de transportes e os cidadãos que não possam cumprir certos
requisitos administrativos devido às restrições”.Isto significa que a validade de documentos como
certificados, licenças e autorizações com datas de validade entre 01 de setembro de 2020 e 30 de junho
de 2021 pode ser prorrogada por 10 meses se o Estado-membro abrangido tiver restrições relacionadas
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com a Covid-19,O primeiro conjunto de regras sobre prorrogações de licenças foi adotado em maio de
2020.Portugal assume este semestre a presidência rotativa do Conselho da UE.A pandemia de Covid-19
provocou, pelo menos, 2.400.543 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,7 milhões de casos de
infeção.
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Prazo para concorrer à exploração de 7 imóveis do Revive
Natureza alargado até março
O prazo inicialmente avançado para apresentação de candidaturas à exploração
daqueles sete imóveis terminava esta terça-feira, 16 de fevereiro.

A Turismo Fundos alargou até 18 de março o prazo para apresentação de candidaturas para a
exploração de sete imóveis públicos devolutos afetos ao Fundo Revive Natureza, que serão
requalificados para fins turísticos.De acordo com a informação disponível na página da internet da
Turismo fundos, foi “prorrogado o prazo para apresentação de candidaturas até dia 18 de março de
2021”, relativo ao concurso aberto em 18 de novembro, para exploração do segundo lote de imóveis
públicos devolutos afetos ao Fundo Revive Natureza.O prazo inicialmente avançado para apresentação
de candidaturas à exploração daqueles sete imóveis terminava na terça-feira, 16 de fevereiro. Estado
adjudica 12 imóveis para fins turísticos Ler Mais Este lote integra a Casa da Vela, a antiga sede da Guarda
Fiscal na Figueira da Foz, ambas na Figueira da Foz (Coimbra), a antiga sede dos Serviços Florestais –
Quinta do Seixal, em Gouveia (Guarda), duas moradias em Leiria, o antigo Posto Fiscal de Sagres, o
antigo Posto Fiscal do Burgau, ambos em Vila do Bispo (Faro), e o antigo Posto Fiscal da Foz do Lima,
em Viana do Castelo.Em julho, já tinham sido lançados concursos para 16 imóveis.“Depois do sucesso
do primeiro conjunto de imóveis colocados a concurso, a Turismo Fundos lançou hoje um segundo lote
que integra sete imóveis afetos ao Fundo Revive Natureza para atribuição dos direitos de exploração”,
informou, na ocasião, o Ministério da Economia e da Transição Digital, que tutela o Turismo.Segundo o
ministério, a ideia é que estes imóveis públicos sejam objeto de requalificação e valorização,
promovendo o desenvolvimento regional e local, através de novas utilizações para fins turísticos.“A
valorização do património edificado e natural tem que continuar a ser uma das nossas prioridades: por
um lado responde às tendências da procura, por outro lado as atividades turísticas que daqui emergem
criam riqueza e potenciam os atributos singulares de cada região, sem os comprometer”, referiu, na
mesma nota, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.Quanto ao primeiro conjunto de imóveis
colocados a concurso no âmbito do Revive Natureza, o Governo adiantou que recebeu 102 candidaturas
e que se encontram ainda abertos dois concursos, relativos aos antigos Postos Fiscais de Vilamoura e de
Cabanas (Faro), cujo prazo para apresentação de propostas termina no dia 30 de novembro.“As
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propostas apresentadas encontram-se agora em fase de avaliação, de acordo com o definido nos
respetivos programas de concurso, pelo que os respetivos adjudicatários serão anunciados
brevemente”, esclareceu a tutela. Programa Revive garante ao Estado 2,5 milhões/ano em rendas Ler
Mais Criado em outubro de 2019, o fundo Revive Natureza é operacionalizado através de um Fundo
Imobiliário Especial, gerido pela Turismo Fundos, tendo a seu cargo numa fase inicial a gestão de 96
imóveis do Estado: 38 no Norte, 44 no Centro, cinco em Lisboa, dois no Alentejo e sete no Algarve.A
Turismo Fundos, integrada no Ministério da Economia e da Transição Digital, é uma sociedade comercial
responsável pela administração, gestão e representação de fundos imobiliários.O programa contempla
uma verba de cinco milhões de euros, do Turismo de Portugal, para financiar a recuperação dos imóveis
referidos.
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Madeira cria ‘corredor verde’ para vacinados
A Madeira anunciou a criação de um ‘corredor verde’ para turistas vacinados e
recuperados da covid-19.

A Madeira anunciou a criação de um ‘corredor verde’ para turistas vacinados e recuperados da covid-
19.Assim, viajantes de todo o mundo que tiverem um documento atestando que foram vacinados
contra covid-19 estão isentos de apresentar resultado negativo do teste PCR, que deve ser feito até 72
horas antes do embarque, ou de realizar o referido teste na chegada aos aeroportos da Madeira.Recorde
que o arquipélago é um destino pioneiro no combate à covid-19, sendo a primeira região de Portugal a
ter um Plano de Contingência para Infecções Emergentes, a desenvolver um documento de boas práticas
e a criar uma plataforma online de registo de viajantes. Agora a Madeira anunciou a criação de um
‘corredor verde’ para os viajantes de todo o mundo vacinados contra a covid-19 e para os que
recuperaram desta doença.Estando vacinado contra a covid-19, de acordo com o plano recomendado
para cada tipo de vacina e respeitando o período de activação do sistema imunológico previsto no
Resumo das Características do Medicamento (RCM), deve carregar o documento no site
www.madeirasafe.com antes de viajar. Além disso, os passageiros que viajam com um documento
médico certificando que se recuperaram da covid-19 não precisarão apresentar um teste PCR. Este
documento deve ser emitido nos últimos 90 dias e apresentado aquando do desembarque na Madeira.
Caso o tempo ultrapasse esse período, o viajante deverá fazer novamente o teste para apresentá-lo na
chegada ao aeroporto.Destaque-se que a Madeira foi reconhecida como o destino europeu mais seguro
para viajar em 2021, de acordo com a lista elaborada pela European Best Destinations (EBD), na qual já
estava incluída em 2020.
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AHRESP pede que PRR considere projetos que beneficiem setor
turístico
A AHRESP considera que o PRR é "um amplo documento estratégico, onde estão
plasmadas reformas estruturais consideradas fundamentais para assegurar a saída da
crise pandémica e garantir um futuro resiliente para Portugal".

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) pediu, na terça-feira, que o
plano de recuperação e resiliência (PRR) tenha em conta projetos que beneficiem o sector turístico
português."A AHRESP reitera o apelo do European Tourism Manifesto e, tendo em conta que o PRR
português já se encontra em consulta pública desde ontem, apela ao Governo português que tenha em
conta os projetos que beneficiem o importante setor turístico nacional", pode ler-se num comunicado a
que o Notícias ao Minuto teve acesso.A AHRESP considera ainda que o PRR é "um amplo documento
estratégico, onde estão plasmadas reformas estruturais consideradas fundamentais para assegurar a
saída da crise pandémica e garantir um futuro resiliente para Portugal".O PRR de Portugal, para aceder às
verbas comunitárias pós-crise da covid-19, prevê 36 reformas e 77 investimentos nas áreas sociais,
clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões de euros em subvenções.O Executivo justifica que,
"com base no diagnóstico de necessidades e dos desafios", foram definidas três "dimensões
estruturantes" de aposta - a da resiliência, da transição climática e da transição digital -, às quais serão
alocados 13,9 mil milhões de euros em subvenções a fundo perdido das verbas europeias pós-crise.Leia
Também: Restauração. Apoio das autarquias ao setor disponível no site da AHRESP
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Turismo: Não se pode desistir do futuro
A falta de preparação para enfrentar uma pandemia e a gestão desastrosa ao nível da
comunicação ajudam a explicar a actual crise financeira, com impacto directo para o
Turismo. As razões são apontadas

Não há como escapar: 2020 tem sido um “annus horribilis” para a indústria do Turismo, devido à
pandemia da Covid-19. Reportando- nos apenas aos dados do sector da hotelaria, revelados pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE), nos primeiros oito meses do ano houve uma quebra homóloga de
62,5% das dormidas totais. Entre os responsáveis do Turismo ouvidos pela Marketeer no mais recente
debate do sector, existe a noção de que a situação é grave, mas também que nem tudo estará a ser
feito, sobretudo por parte dos responsáveis políticos e da Direcção-Geral da Saúde (DGS), para que a
retoma seja mais célere e efectiva. Apontam, por exemplo, falhas estratégicas ao nível da comunicação
e do discurso: cada vez que alguém fala na televisão, em particular as grandes figuras políticas, há um
reflexo negativo imediato sobre o sector. «Quando anunciam estados de calamidade e restrições ao nível
de ajuntamentos de pessoas, dá de imediato a ideia que é melhor não ir a um restaurante, hotel ou
espectáculo », lamentam. Até porque esta imprevisibilidade, em cima do medo generalizado, adensa as
dificuldades em termos de definição de planos de marketing: «Olhamos para o Natal e não só não
sabemos como vai ser, como sabemos que sempre que há uma notícia ou um comentário de algum
político, as reservas são canceladas. A reacção é na hora!», garantem os responsáveis presentes no
debate do sector. E vão ainda mais longe: «Estar a discutir o Natal em Outubro é a mesma coisa que
mandar fechar as empresas. Um verdadeiro acto de irresponsabilidade.» O sector, alegam, organizou-se
para cumprir as regras mas, enquanto isso, o Estado não tem polícia suficiente na rua para controlar a
população. Além disso, defendem alguns dos presentes, as associações deviam ser mais interventivas
em vez de “amigas” do status quo («quando não se está num momento normal, todos ficam à espera
para ver o que o Governo quer fazer»). Ainda assim, confirmam que tem havido algum lobby por parte
de várias e diferentes empresas, seja junto da Secretaria de Estado ou do Turismo de Portugal, no
sentido de mostrar a necessidade, entre outros pontos, de abertura de fronteiras. «O problema é mais
de regulamentação do que de falta de mercado», dizem, exemplificando: «Se as fronteiras não
estivessem fechadas, o mercado brasileiro estaria a voar para Lisboa, o Reino Unido para o Algarve…»
Apesar das dificuldades, existe à volta da mesa a convicção férrea de que não se pode baixar os braços,
acreditando os participantes que o actual momento vai passar e, sobretudo, que é preciso reconstruir a
confiança. «Temos que estar preparados para ser o primeiro destino organizado da Europa. Temos que
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estar no topo da lista nos conteúdos, nos hotéis, nos cruzeiros, porque a abertura vai acontecer. E é
fundamental contrariar o discurso miserabilista», explanam os participantes. Porque se há regras para o
distanciamento e a segurança, a hotelaria ou a restauração deveriam ser os primeiros a dizer “é seguro
vir”. É preciso trabalhar o presente e preparar para o futuro. «Não se pode desistir do futuro!», dizem.
Álvaro Covões (Everything is New), Bernardo Corrêa de Barros (Associação de Turismo de Cascais),
Catarina Pádua e Silva (Grupo Vila Galé), Eduardo Cabrita (MSC Cruzeiros), Mário Ferreira (NAU Hotels &
Resorts), Pedro Miguel Ramos (SANA Hotels) e Pedro Ribeiro (Dom Pedro Hotels) foram os responsáveis
que aceitaram o convite para debater o estado actual da indústria. O encontro decorreu presencialmente
no Hotel Dom Pedro Lisboa, cumprindo todas as regras de higiene e segurança. A prioridade é sobreviver
Os participantes no debate do sector do Turismo promovido pela Marketeer apontam a impreparação
dos Governos europeus como um dos principais factores que permitiram que a pandemia da Covid-19
alastrasse de forma tão repentina às economias nacionais. Se no início do ano as autoridades diziam que
a pandemia não ia chegar ao Velho Continente, porque era essa a mensagem transmitida pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), a verdade é que a doença chegou «em força» ainda no primeiro
trimestre. «E ninguém estava preparado ao nível do discurso, da comunicação, das medidas imediatas a
tomar, de como resolver o problema. As empresas têm que ter planos para tudo, os hotéis têm de ter
planos de emergência, mas os Governos não tinham um plano para fazer face a uma pandemia!»,
constatam. O resultado desta falta de preparação é que, à crise sanitária, rapidamente se sucedeu uma
crise financeira, que é diferente das anteriores, nomeadamente as de 2008 e 2011. «Nunca houve uma
crise como esta, porque as anteriores tinham algo estrutural. Esta é uma crise conjuntural, que pode ter
consequências estruturais se as economias forem demasiado afectadas, mas parece que os Governos
estão a fazer tudo para que isso não aconteça. Os orçamentos do Estado de todos os países da Europa
apontam para quebras brutais do PIB e défices significativos este ano, mas todos eles esperam
crescimentos elevados no próximo ano», frisam. Não obstante, por ser uma crise com carácter
conjuntural, os responsáveis ouvidos pela Marketeer acreditam que será, em teoria, mais facilmente
recuperável do que as crises do passado. «Da mesma maneira, ou talvez até com mais rapidez com que
em Março as pessoas se recolheram, porque apanharam um susto de morte, quando existir uma retoma
de confiança ou uma sensação de que “já passou”, a retoma vai aparecer.» Neste momento, explanam,
o importante para as empresas do sector do Turismo é «sobreviver, para não desaparecer», mesmo
assumindo que «muitas vão ficar pelo caminho ». Alguns grupos hoteleiros estão inclusivamente a
aproveitar a actual fase para não só não avançar com projectos que estavam em carteira, como para
recuperar algumas unidades que precisavam de melhorias. 2021 será ano de transição Para alguns dos
participantes no debate promovido pela Marketeer, 2021 é já encarado como um ano de transição,
confiando na retoma a partir de 2022. Mas o sentimento reinante é de expectativa, até porque há uma
variável que será determinante não só para a saúde pública mas também para a economia: o timing do
surgimento de uma vacina. Por essa razão, algumas empresas desenharam dois orçamentos: um que
prevê um recomeço da actividade no início do próximo ano, se houver uma vacina já este mês de
Novembro e começar a ser administrada de imediato; e outro para o caso de a vacinação começar mais
tarde e tudo demorar mais tempo (a reabertura das fronteiras, dos aeroportos, entre outros factores).
TAP: os ares da discórdia Outro tema que foi a discussão diz respeito à situação financeira da TAP. A
proposta de Orçamento do Estado para 2021 reserva mais 500 milhões de euros para os cofres da
companhia aérea, em caso de necessidade. Assim, se a TAP precisar do dinheiro, o Estado vai injectar
não os 1,2 mil milhões de euros previstos inicialmente, mas sim 1,7 mil milhões de euros. Ora, esta
decisão dividiu as opiniões à volta da mesa, com alguns dos participantes a considerar que o Estado
«não deve defender uma empresa a qualquer preço». Nos últimos anos, argumentam, sucederam-se os
erros estratégicos, a começar pela reentrada do Estado como maioritário no capital da transportadora
aérea, em 2016. «A reentrada do Estado na TAP foi um disparate. Se os accionistas privados não tinham
capacidade financeira para manter a empresa, a TAP devia ter ido para insolvência. E depois acontecia
uma de duas coisas: ou desaparecia ou fazia-se um Processo Especial de Revitalização (PER) e
começava-se com novas bases. O Governo patrocinava a criação da nova empresa, com um novo
contrato colectivo de trabalho. E continuávamos a ter uma empresa nacional», defendem, lembrando
que há uns anos aconteceu o mesmo à Swissair (hoje, Swiss International Air Lines). Outros
participantes não concordam com esta visão e defendem que o novo apoio anunciado pelo Estado «não
é um custo desmesurado, mas uma questão de gestão», lembrando que a TAP é «estrutural na
economia portuguesa», pelo que deve ser controlada pelo Estado. Além disso, acrescentam, a TAP «faz
muito mais» pela promoção do País em qualquer mercado internacional do que o Turismo de Portugal.
«Portugal é o país mais periférico da Europa e tem de ter uma companhia de aviação própria. Porquê?
Porque temos de controlar como chegar e como sair daqui, porque se não morremos. O Turismo é a
grande indústria do mundo ocidental e todos concorrem contra nós», explanam os convidados. Mas é
preciso Portugal continuar a ter uma companhia de bandeira para esse efeito? Deve a TAP manter a
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dimensão que teve até aqui? Mais uma vez, as opiniões polarizam- -se. Há quem defenda que sim,
porque este é um vector estratégico para o controlo das rotas, e sem a TAP «haveria muitas rotas que
nunca seria possível realizar, sobretudo as intercontinentais. Se não houver uma filosofia de hub em
Lisboa, como a TAP tem, há muitas rotas internacionais que não são viáveis ». «Para ser uma
companhia com interesse para a economia portuguesa não pode ser uma companhia ponto a ponto.
Tem de ser uma companhia com uma óptica de hub com rotas intercontinentais com uma ligação de hub
à Europa e vice-versa», reiteram. Do outro lado, argumenta-se que países como os EUA, a Bélgica ou a
vizinha Espanha não têm sequer uma companhia aérea nacional e teme-se que a tentativa de «manter a
empresa a todo o custo» possa continuar a pesar sobre o Estado português. «O Estado não pode deixar
cair uma empresa onde tem 50%! Esse é o grande problema da TAP. O Estado não pode deixá-la cair e
vai meter o dinheiro que for preciso. E não vai ser menos de três mil milhões de euros, para no fim ficar
com uma TAP mais pequena», vaticinam alguns dos presentes. Ler Mais
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Marcas caladas em tempo de crise? «Sem comunicação não há
relação, sem relação não há confiança»
Quase um ano volvido desde a chegada do novo coronavírus a Portugal, estamos
melhores a falar sobre o assunto? Duarte Zoio Ordem dos Psicólogos Portugueses)
acredita que sim.

Quase um ano volvido desde a chegada do novo coronavírus a Portugal, estamos melhores a falar sobre
o assunto? Duarte Zoio, director de Comunicação da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), acredita
que sim. A disseminação de informação sobre a pandemia e o impacto do vírus permitiu clarificar a
comunicação e garantir que os vários interlocutores estão em níveis semelhantes de entendimento. «Já
falamos melhor e com mais certeza sobre o que esta pandemia representa, quais as consequências e o
que nos tem vindo a ensinar. Contudo, também penso que nesta altura deveríamos estar numa fase
mais adiantada…», aponta o responsável. Em entrevista à Marketeer, Duarte Zoio faz uma análise ao
desempenho do Governo e das autoridades públicas na comunicação durante este período, mas também
aponta caminhos para as marcas e empresas que querem manter a relação com os consumidores sem
polémicas e com os efeitos desejados – lembrando que não há espaço para silêncios. Segundo Duarte
Zoio, «as marcas e organizações, mais do que nunca, têm de representar valores em que as pessoas se
revejam e que façam com que se sintam realizadas quando interagem de alguma forma». Como avalia a
comunicação do Governo e demais autoridades públicas neste período? É sempre mais fácil criticar do
que elogiar. Não quero ser presunçoso ao ponto de adiantar que tudo está mal e que faria melhor, nem
que seja porque, enfim, creio que têm existido alguns “constrangimentos” neste processo. No entanto,
acredito que existem situações que poderiam ter sido precavidas nas definições das várias fases da
estratégia de comunicação e que, na minha opinião, aumentariam consideravelmente a eficácia e,
consequentemente, a compreensão e adesão de determinados comportamentos por parte da
população. E é importante salientar este ponto do comportamento. Ou seja, apesar de existirem
manuais e protocolos de comunicação de crise para tudo e mais alguma coisa, esta pandemia, além de
nos ter apanhado a todos totalmente desprevenidos, tem uma característica diferente de uma outra
crise com um CEO, organização ou mesmo de um Governo: o sucesso da comunicação e da gestão
desta crise está totalmente dependente da adopção de comportamentos por parte das pessoas. Como
assim? Qualquer pessoa da área da comunicação conhece os princípios elementares da comunicação de
crise e os seus objectivos, mas será que seguindo somente essas regras e princípios é possível mudar
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comportamentos? E nem estou a falar numa campanha cuja finalidade passa por tentar criar uma
tendência ou mudar o comportamento do consumidor, algo que qualquer marketeer poderá
testemunhar ser extraordinariamente exigente. Agora imagine numa crise desta natureza e com os
contornos que todos nós conhecemos. Repare: quando tenho de gerir uma crise, entre outros
objectivos, tenho de trabalhar questões relacionadas com a confiança. Mas, neste caso em particular,
essa relação tem como meta não apenas que as pessoas não percam a ligação e confiança que têm em
mim, mas também que adoptem os comportamentos que eu peço para elas tomarem. E isso (mudança
comportamental) é extremamente complexo, exigindo que existam especialistas das ciências
comportamentais, como psicólogos, nas equipas de comunicação, não só para dar os seus insights e
inputs na definição de estratégias, como também na execução dos próprios planos. Há, portanto, um
papel das ciências comportamentais a desempenhar na comunicação? De que forma? Absolutamente.
Para mim é elementar e é algo que, penso, tem falhado desde o início por um conjunto de situações que
me ultrapassa, mas o curioso é que nada disto do que estou a dizer é novo. Veja bem, há cerca de 100
anos, Edward Bernays, “pai” das Relações Públicas, já estudava e aconselhava-se com psicólogos
quando estava a definir algumas das suas acções. Mesmo agora, Rory Sutherland, vice-presidente da
Ogilvy UK, fundou um gabinete de “Behavioural Science Practice” na sua organização, que usa as ciências
comportamentais na comunicação. Nos últimos tempos, vemos algumas campanhas que vão
exactamente contra o que a literatura nos diz nestas questões comportamentais, como, por exemplo,
anúncios com um elevado impacto negativo ou a culpabiliza; ou comunicações a informar que a “larga
maioria das pessoas” não está a cumprir com as indicações, o que não é de todo verdade. Ora, se
sabemos que o medo é um importante elemento na comunicação, também sabemos que tem um
prazo. Depois, tudo o que referi como exemplo tem um efeito perverso, uma vez que as pessoas, além
de normalizarem aqueles números que são repetidos diariamente, na generalidade, não sentem qualquer
tipo de empatia quando sentem que estão a ser injustamente acusadas (daí ser importante não
responsabilizá-las, mas consciencializá-las), tendem a “proteger-se” (mudar de canal, por exemplo)
quando são confrontadas constantemente com algo potencialmente negativo para elas ou para a sua
família, e tendem a seguir a norma social. E se a “larga maioria das pessoas” não cumpre… E do lado das
empresas/marcas? Como vê o desempenho neste período, na generalidade? Se me permite partilhar
uma brevíssima história… Quando começou esta pandemia, tive alguns amigos que me pediram ajuda
para desenhar uma estratégia de comunicação de crise. E coloquei a mesma questão a todos: “Qual era
a vossa estratégia de comunicação de crise… antes da crise?”. Com isto pretendo dizer que, no fundo,
em tempo de paz prepara-se a guerra, ou seja, a comunicação de crise de uma organização começa
muito antes de uma potencial crise (e ninguém está imune). Portanto, tivemos empresas preparadas e
que foram trabalhando a sua comunicação também para eventualidades e que, quando rebentou a
pandemia, conseguiram reagir e readaptar-se muitíssimo bem. E neste ponto gostaria de destacar
aquelas organizações que não ficaram dependentes do evoluir da pandemia e decisões do Governo,
tendo elas próprias começado a recolher e trabalhar informações e dados para readaptar decisões,
estratégias de comunicação segmentadas e lançar mesmo novos produtos ou serviços verdadeiramente
personalizados, assim como antecipar ou mesmo criar tendências de comportamento das pessoas e
potenciais clientes. E o curioso é que não foram somente as “Amazons da vida” que fizeram isto, mas
também pequenas organizações. Por outro lado, tivemos outras empresas e marcas que, enfim,
começaram apenas nesta altura a comunicar sem grande estratégia e com resultados que não considero
especialmente positivos; neste momento, a sua estratégia está totalmente dependente das decisões das
entidades responsáveis. Agora, claro que também há empresas que não têm mesmo grande margem de
manobra… Há bons ou maus exemplos em particular que queira referir? Além das campanhas baseadas
no medo e culpabilização que referi anteriormente, tenho de dizer que nunca fui grande entusiasta do
“movimento” #VaiFicarTudoBem. Não, não vai e uma marca, por muito boa vontade que tenha de dar
esperança às pessoas, não poderá prometer algo que não sabe ou consegue realizar. Temos milhares de
famílias destruídas, negócios falidos, desemprego a aumentar e uma crise social e financeira à porta. Não
me parece honesto dizer a muitas destas pessoas que #VaiFicarTudoBem. Paralelamente, também não
me sinto especialmente confortável que as marcas ou decisores falem constantemente no “novo
normal”. Não podemos adormecer e sermos conquistados pelo “novo normal”; temos de continuar a
lutar pelo “normal”, não antigo nem novo, mas apenas “normal” que evoluiu. Por outro lado, o que não
faltam são exemplos de campanhas e acções que, na minha opinião, estão muito bem conseguidas. Por
exemplo, gostei particularmente de uma acção da DGS (“Há lutas em que não há concorrência”) que
passou por ter os pivots da RTP, SIC, TVI e CMTV a anunciar ao mesmo tempo nos respectivos jornais
da noite as novas medidas da DGS. Depois, temos campanhas que achei muito válidas como “You can´t
stop us” da Nike, “#CANTSKIPHOPE” do Turismo de Portugal (que dadas as circunstâncias e dificuldades
imensas no seu sector tem tido um posicionamento e actuação muito interessante), ou mesmo da
Budweiser que este ano comunicou que não iria lançar um anúncio no Super Bowl (primeira vez desde
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1983) e que iria entregar o dinheiro da produção e compra do espaço a acções de sensibilização da
vacinação (sendo esta própria decisão uma acção inteligente de comunicação…). Que cuidados são
necessários quando se pensa uma estratégia de comunicação em tempo de pandemia? Além do
obrigatório bom-senso, característica que considero determinante na área da comunicação, creio que
será imperativo assumir a imprevisibilidade do momento e delinear ou reinventar uma estratégia que
contemple diversos cenários, tendo por base a recolha e tratamento dos dados e informações que
salientei anteriormente. E creio que este ponto poderá separar o sucesso ou o fracasso das
organizações nesta altura e num futuro próximo. Por exemplo, no momento em que estamos a ter esta
conversa ainda não sabemos quando é que o confinamento vai terminar… Depois, e isto já é um lugar-
comum, qualquer organização ou marca sabe que nos dias de hoje, e mesmo no período pré-pandemia,
não basta ter um produto ou serviço bom e acessível ou uma imagem “simpática” – tem de haver uma
verdadeira relação entre a organização e os seus stakeholders. As marcas e organizações, mais do que
nunca, têm de representar valores em que as pessoas se revejam e que façam com que se sintam
realizadas quando interagem de alguma forma com aquela organização ou marca. Daí termos empresas
que têm vindo a trabalhar, e bem, na humanização, partilha de valores, promoção da responsabilidade
social e sustentabilidade. E na comunicação interna que assume actualmente um papel fundamental. Em
jeito de resumo, e como diria o Simon Sineck, defendo que as organizações, mais do que nunca, têm de
saber e comunicar o seu “Why”. Quais são os principais erros? Acho que é impreterível que as
organizações ou marcas não fujam da linha estratégica que acabei de referir, devendo até acentuar, e
não cair na tentação e obsessão de querer promover a sua imagem ou vender tudo a todo e qualquer
custo. A venda não deverá ser encarada como um fim, mas como uma consequência da relação
existente entre o cliente e a marca. Diria também que tem de haver coerência e continuidade. Não basta
lançar um anúncio ou fazer um acção pontual, por mais extraordinária que seja, e depois ficar quieto e
em silêncio à espera de resultados. E há casos em que o silêncio é melhor? Sem comunicação não há
relação, sem relação não há confiança e sem confiança não há razão para continuar… A crise sanitária
tem levado também a uma maior abertura sobre o tema da saúde mental. Como vê esta evolução? De
facto, nunca se falou tanto em saúde psicológica como actualmente. No entanto, é importante
esclarecer que nada disto é por mero acaso. Ou seja, se hoje em dia falamos abertamente sobre as
questões de saúde psicológica, foi porque ao longo dos últimos anos tivemos uma Ordem profissional e
milhares de psicólogos e estudantes a promover a Psicologia e a sublinhar que não pode haver saúde
sem saúde psicológica. É muito positivo que os decisores em particular e a sociedade em geral estejam
cada vez mais preocupados e atentos às questões psicológicas, assim como à importância da prevenção
nesta área, e sentir que já não é uma tendência mas uma realidade o investimento das organizações na
saúde psicológica dos seus colaboradores. Neste caso, como se deve comunicar? E o que não se deve
faz er? Comunicar a psicologia é um verdadeiro desafio para qualquer profissional da área da
comunicação. E isto porque é uma ciência que foi muito mal tratada e descurada ao longo dos últimos
largos anos, não existindo uma Ordem profissional – que surgiu há apenas 11 anos e com 20 anos de
atraso – que refutasse uma percepção errada e até ingénua de que “só vai ao psicólogo quem é maluco”
ou que “o psicólogo só serve para desabafarmos”. Portanto, e através de uma resposta simples mas
não simplista, é determinante apostar na literacia psicológica e nos benefícios da psicologia nas mais
variadas áreas e contextos enquanto ciência. As empresas/marcas podem ou devem associar-se
também a este tema? Uma em cada cinco pessoas sofre ou irá sofrer de um problema de natureza
psicológica, sendo que Portugal está no “top” dos países da OCDE onde se consomem mais ansiolíticos
per capita. Paralelamente, temos somente 250 psicólogos nos Cuidados de Saúde Primários. Ora, isto
revela a dimensão do problema social e de saúde pública que temos no nosso país e a falta de
acessibilidade aos serviços de Psicologia para as milhares e milhares de pessoas que não têm meios para
recorrer ao privado. Neste momento, temos cada vez mais organizações a associar-se a este tema
(especialmente nesta altura) e, por outro lado, tem-se verificado um comportamento interessante: as
organizações em Portugal ganharam consciência de que, caso queiram sobreviver, têm de ter o melhor
dos seus colaboradores – neste sentido, a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) lançou a campanha
“Mais Produtividade”. De forma global, temos todos de ter em consideração que não podemos recuperar
o País sem antes recuperarmos as pessoas. E qual o impacto dos influenciadores digitais na partilha de
conteúdos sobre saúde mental? O tema dos “influenciadores” dava para uma nova conversa, mas
respondendo directamente à sua questão, acredito que os “influenciadores”, ou mesmo os micro-
influenciadores que são cada vez mais uma tendência a ter em conta, têm um impacto muito relevante
na partilha de conteúdos sobre a saúde mental ou mesmo como uma forma de partilhar informações
úteis sobre a pandemia. Posso adiantar que a OPP tem vindo a trabalhar com “figuras públicas” e
“influenciadores”, principalmente aqueles que recorreram a um psicólogo e que podem testemunhar
sobre os seus benefícios, e os resultados em termos de alcance e impacto têm sido muito positivos.
Agora, também acredito que é importante definir bem que “influenciadores” melhor respondem aos
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objectivos estipulados e target definido. Texto de Filipa Almeida Ler Mais
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JORNAL I

17/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Ryanair perde em tribunal e tem de reintegrar seis tripulantes de
Lisboa
A companhia volta a perder depois de, em janeiro, ter sido obrigada a reintegrar nove
tripulantes no Porto. Empresa vai recorrer da decisão.

O tribunal do trabalho de Lisboa deu razão à providência cautelar interposta pelo Sindicato Nacional do
Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) relativamente ao despedimento de seis tripulantes de cabina
da base da Ryanair em Lisboa. Esta é a segunda vez, num curto espaço de tempo, que a companhia
aérea irlandesa lowcost  vê a justiça portuguesa travar processos de despedimento de trabalhadores,
depois de, no final de janeiro, o tribunal do trabalho da Maia ter declarado ilícito o despedimento coletivo
de nove tripulantes da base da Ryanair no Porto. A Ryanair vai, porém, recorrer desta decisão, sabe o
nosso jornal. Ao i, Ricardo Penarroias, dirigente do SNPVAC, afirma que “esta decisão foi mais uma
vitória num processo que ainda se prevê moroso”. “A Ryanair  tem agora de reintegrar os trabalhadores
ou, em alternativa, pagar-lhes uma compensação mensal até haver uma decisão final deste processo” 
–  situação que, aliás, se está a verificar neste momento no caso dos nove tripulantes do Porto.O
tribunal declarou ilícito o despedimento coletivo dos seis tripulantes de cabina de Lisboa, dando razão aos
trabalhadores que invocaram a violação da fase de negociações prevista no Código do Trabalho,
alegando que a Ryanair “não pagou corretamente os montantes devidos a título de compensação pelo
despedimento”.Além disso, a comunicação da Ryanair relativa à decisão final de despedimento não
continha o resultado da aplicação dos critérios de seleção dos trabalhadores a despedir. Os tripulantes
despedidos alegaram, então, que não era compreensível como foi alcançada a decisão do seu
despedimento e qual o motivo concreto.Represálias contra trabalhadores. Os 15 tripulantes de cabina
tinham sido despedidos pela Ryanair no âmbito de um despedimento coletivo, comunicado em
dezembro, que envolveu 35 tripulantes (29 da base do Porto e seis da base de Lisboa) – os restantes
abdicaram, entretanto, de pedir a reintegração na empresa.Na altura, o SNPVAC mencionou que este
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processo “não passa de uma represália” aos tripulantes envolvidos, depois de os mesmos se terem
recusado a assinar uma adenda nos seus contratos tendo em vista a redução de custos por parte da
companhia. As alterações nos contratos visavam corte nos ordenados, bónus de produtividade,
subsídios de natal e de férias e ainda a possibilidade de trabalho em part-time nas épocas baixas.Os
trabalhadores que assinavam a adenda também concordavam em abdicar dos créditos laborais
reclamados até à data (onde se incluem vários subsídios que, segundo os sindicatos, ficaram por pagar
ao longo de mais de uma década de atividade da Ryanair em Portugal), e que têm vindo a ser
reclamados num processo que decorre em tribunal depois de uma ação conjunta de 32 trabalhadores.
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RTP 3

17/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 18/20

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 47096

REACH: 0

São estimadas perdas de 3 milhões de euros com o
cancelamento do Carnaval em Loulé
São estimadas perdas de 3 milhões de euros com o cancelamento do Carnaval em Loulé.

São estimadas perdas de 3 milhões de euros com o cancelamento do Carnaval em Loulé
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SIC

17/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: 0

Este ano, os tradicionais desfiles de Carnaval ficaram em casa
Este ano, os tradicionais desfiles de Carnaval ficaram em casa.

Este ano, os tradicionais desfiles de Carnaval ficaram em casa.
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ECONOMIA ONLINE

17/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Euro a euro, para onde vão os milhões da bazuca europeia em
Portugal
O Governo português atualizou o Plano de Recuperação e Resiliência através do qual irá
investir o dinheiro da bazuca europeia. Saiba para onde irão as verbas euro a euro.

A versão atualizada do Plano de Recuperação e Resiliência, que estará sob consulta pública durante as
duas próximas semanas, prevê que Portugal utilize 13.944 milhões de euros de subvenções europeias e
2.699 milhões de euros em empréstimos. O dinheiro está dividido em três prioridades que têm sido
repetidas por responsáveis europeus e nacionais: resiliência, transição climática e transição digital.Dentro
destas três áreas há 19 subcategorias — do Serviço Nacional de Saúde à habitação, passando pela
mobilidade sustentável e a escola digital — e dentro de cada uma destas há projetos concretos — como
o reforço dos Cuidados de Saúde Primários, a expansão da Rede de Metro de Lisboa e a do Porto e o
hidrogénio e gases renováveis — com verbas alocadas. Veja aqui euro a euro para onde irá o dinheiro
europeu que chegará a Portugal. Portugal corta para metade empréstimos da bazuca europeia Ler Mais
Resiliência (8.543 milhões de euros de subvenções + 2.399 milhões de euros de empréstimos)Serviço
Nacional de Saúde (1383 milhões de euros):– Cuidados de Saúde Primários com mais respostas (463
M€) – Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional de Cuidados Paliativos (205
M€) – Conclusão da Reforma da Saúde Mental (incluído na rede hospitalar) (85 M€) – Equipamento dos
Hospitais Seixal, Sintra, Lisboa (196 M€) – Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da RAM (89
M€) – Transição digital da Saúde (300 M€) – Digitalização na área da Saúde na Madeira (15M€) –
Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores (30 M€)Habitação (1.633 milhões de euros de
subvenções + 1.149 milhões de euros de empréstimos)– Programa de Apoio ao Acesso à Habitação
(1.251 M€) – Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário (186 M€) – Reforço da oferta de
habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira (136 M€) – Aumentar as condições habitacionais do
parque habitacional da Região Autónoma dos Açores (60 M€) – Parque público de habitação a custos
acessíveis (774 M€) – Alojamento Estudantil a custos acessíveis (375 M€)Respostas sociais (583
milhões de euros)-Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais para a 1.ª infância, Pessoas
Idosas e Pessoas com Deficiência (417 M€) – Acessibilidades 360.º (45 M€) – Plataforma +Acesso (3
M€) – Fortalecimento das Respostas Sociais na Região Autónoma da Madeira (83 M€) – Implementar a
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Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social – Redes de Apoio Social nos Açores (35
M€)Eliminação das bolas de pobreza nas áreas metropolitanas (250 milhões de euros)– Operações
integradas em comunidades desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto (250
M€)Investimento e inovação (1.396 milhões de euros de subvenções + 1.250 milhões de euros de
empréstimos)– Agendas/ Alianças mobilizadoras de Reindustrialização (558 M€) – Agendas/ Alianças
Verdes para a Reindustrialização (372 M€) – Missão Interface – renovação da rede de suporte científico
e tecnológico e orientação para o tecido produtivo (186 M€) – Agenda de investigação e inovação para a
sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria [Agenda de Inovação para a Agricultura
20|30] (93 M€) – Desenvolvimento do “Cluster do Mar dos Açores” (32 M€) – Recapitalizar o Sistema
Empresarial dos Açores (125 M€) – Relançamento Económico da Agricultura Açoriana (30 M€) –
Capitalização de empresas e resiliência financeira/ Banco Português de Fomento (1.250 M€)Qualificações
e Competências (1.359 milhões de euros)– Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e
da formação profissional (710 M€) – Agenda de promoção do trabalho digno (230 M€) – Incentivo
Adultos (250 M€) – Impulso Jovem STEAM (140 M€) – Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo
da vida – Açores (29 M€)Infraestruturas (833 milhões de euros)– Áreas de Acolhimento Empresarial
(AAE) (110 M€) – Missing links e Aumento de capacidade da Rede (362,9 M€) – Ligações
transfronteiriças (110 M€) – Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias (190
M€) – Circuitos logísticos – Rede Viária Regional dos Açores (60 M€)Florestas (665 milhões de euros)–
Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis (270 M€) – Cadastro da Propriedade
Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo (96 M€) – Faixas de gestão de combustível –
rede primária (167 M€) – Meios de combate a incêndios rurais (92 M€) – Programa MAIs Floresta (40
M€)Gestão Hídrica (441 milhões de euros)– Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve (200 M€) –
Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato (171 M€) – Plano de eficiência e reforço hídrico dos
sistemas de abastecimento e regadio da RAM (70 M€)Transição Climática (2.888 milhões de euros de
subvenções + 300 milhões de empréstimos)Mobilidade Sustentável (1.032 milhões de euros + 300
milhões de empréstimos)– Expansão da Rede de Metro de Lisboa – Linha Vermelha até Alcântara (304
M€) – Expansão da Rede de Metro do Porto – Casa da Música-Santo Ovídio (299 M€) – Metro Ligeiro de
Superfície Odivelas-Loures (250 M€) – Linha BRT Boavista – Império (83 M€) – Descarbonização dos
Transportes Públicos (96 M€) – Aquisição de material circulante ferroviário (300 M€)Descarbonização da
indústria (715 milhões de euros)– Descarbonização da Indústria (715 M€)Bioeconomia sustentável (150
milhões de euros)– Bioeconomia (150 M€)Eficiência energética dos edifícios (620 milhões de euros)–
Eficiência energética em edifícios residenciais (300 M€) – Eficiência energética em edifícios da
administração pública central (250 M€) – Eficiência energética em edifícios de serviços (70 M€)Hidrogénio
e renováveis (371 milhões de euros)– Hidrogénio e gases renováveis (186 M€) – Potenciação da
eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira (69 M€) – Transição Energética nos Açores (116
M€)Transição Digital (2.513 milhões de euros)Escola Digital (559 milhões de euros)– Transição digital na
Educação (500 M€) – Programa de Aceleração da Digitalização da Educação (Madeira) (21 M€) –
Educação Digital (Açores) (38 M€)Empresas 4.0 (650 milhões de euros)– Capacitação Digital das
Empresas (150 M€) – Transição Digital das Empresas (400 M€) – Catalisação da Transição Digital das
Empresas (100 M)Qualidade e sustentabilidade das finanças públicas (406 milhões de euros)– Sistemas
de informação de Gestão Financeira Pública (163 M€) – Modernização da infraestrutura do sistema de
informação patrimonial da Autoridade Tributária (43 M€) – Transição digital da Segurança Social (200
M€)Justiça económica e ambiente de negócios (267 milhões de euros)– Justiça Económica e Ambiente
de Negócios (267 M€)Administração Pública – Digitalização, Interoperabilidade e Cibersegurança (812
milhões de euros)– Reformular o atendimento dos serviços públicos, com a criação do Portal Digital
Único nacional, o redesenho de serviços digitais mais utilizados e o desenvolvimento da capacidade de
atendimento multicanal (198 M€) – Serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e
utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência (102 M€) – Reforço do quadro geral
de Segurança cibernética na base da confiança para a adoção dos serviços eletrónicos (47M€) –
Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas (83 M€) – Capacitação da Administração
Pública – formação de trabalhadores e gestão do futuro (98 M€) – Transição Digital da Administração
Pública da RAM (78 M€) – Modernização e Digitalização da Administração Pública Regional (Açores) (25
M€)
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RTP 3

17/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 24 HORAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 13452

REACH: 0

Carnaval de Loulé
Carnaval de Loulé

Carnaval de Loulé
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JORNAL SOL

17/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4896

REACH: 0

Ryanair perde em tribunal e tem de reintegrar seis tripulantes de
Lisboa
A companhia volta a perder depois de, em janeiro, ter sido obrigada a reintegrar nove
tripulantes no Porto. Empresa vai recorrer da decisão.

O tribunal do trabalho de Lisboa deu razão à providência cautelar interposta pelo Sindicato Nacional do
Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) relativamente ao despedimento de seis tripulantes de cabina
da base da Ryanair em Lisboa. Esta é a segunda vez, num curto espaço de tempo, que a companhia
aérea irlandesa lowcost  vê a justiça portuguesa travar processos de despedimento de trabalhadores,
depois de, no final de janeiro, o tribunal do trabalho da Maia ter declarado ilícito o despedimento coletivo
de nove tripulantes da base da Ryanair no Porto. A Ryanair vai, porém, recorrer desta decisão, sabe o
nosso jornal. Ao i, Ricardo Penarroias, dirigente do SNPVAC, afirma que “esta decisão foi mais uma
vitória num processo que ainda se prevê moroso”. “A Ryanair  tem agora de reintegrar os trabalhadores
ou, em alternativa, pagar-lhes uma compensação mensal até haver uma decisão final deste processo” 
–  situação que, aliás, se está a verificar neste momento no caso dos nove tripulantes do Porto.O
tribunal declarou ilícito o despedimento coletivo dos seis tripulantes de cabina de Lisboa, dando razão aos
trabalhadores que invocaram a violação da fase de negociações prevista no Código do Trabalho,
alegando que a Ryanair “não pagou corretamente os montantes devidos a título de compensação pelo
despedimento”.Além disso, a comunicação da Ryanair relativa à decisão final de despedimento não
continha o resultado da aplicação dos critérios de seleção dos trabalhadores a despedir. Os tripulantes
despedidos alegaram, então, que não era compreensível como foi alcançada a decisão do seu
despedimento e qual o motivo concreto.Represálias contra trabalhadores. Os 15 tripulantes de cabina
tinham sido despedidos pela Ryanair no âmbito de um despedimento coletivo, comunicado em
dezembro, que envolveu 35 tripulantes (29 da base do Porto e seis da base de Lisboa) – os restantes
abdicaram, entretanto, de pedir a reintegração na empresa.Na altura, o SNPVAC mencionou que este
processo “não passa de uma represália” aos tripulantes envolvidos, depois de os mesmos se terem
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recusado a assinar uma adenda nos seus contratos tendo em vista a redução de custos por parte da
companhia. As alterações nos contratos visavam corte nos ordenados, bónus de produtividade,
subsídios de natal e de férias e ainda a possibilidade de trabalho em part-time nas épocas baixas.Os
trabalhadores que assinavam a adenda também concordavam em abdicar dos créditos laborais
reclamados até à data (onde se incluem vários subsídios que, segundo os sindicatos, ficaram por pagar
ao longo de mais de uma década de atividade da Ryanair em Portugal), e que têm vindo a ser
reclamados num processo que decorre em tribunal depois de uma ação conjunta de 32 trabalhadores.
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PÚBLICO

17/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3715

REACH: 0

Vistos gold não precisam de travões, mas sim de competitividade
Por Manuel Reis Campos
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PÚBLICO

17/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 0

Novas regras dos Vistos Gold entram em vigor a 1 de janeiro de
2022
É limitada a concessão das Autorizações de Residência para Investimento (ARI), mais
conhecidas por ‘Vistos Gold’, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e nos
territórios das Comunidades Intermunicipais (CIM´s) do litoral.
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PÚBLICO

17/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 0

2021: investimento imobiliário deverá rondar os três mil milhões
de euros
A CBRE tem em mãos operações de investimento que somam um volume de mais de
1,900 milhões de euros, e prevê que 2021 feche com 3 mil milhões investidos no
imobiliário de rendimento.
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DN

17/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PAULO RIBEIRO PINTO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 0

Pandemia retira segundo emprego a milhares de trabalhadores
O número de portugueses com mais do que uma fonte de rendimento caiu 16,2% em
2020 face ao ano anterior. O impacto nos setores do turismo e retalho pode explicar.
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CORREIO DA MANHÃ

17/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CORREIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 630

REACH: 0

Loulé
Perdas de 4 milhões sem Carnaval
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ECONOMIA ONLINE

17/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Se TAP for só do Estado, partidos “darão cabo da empresa a
prazo”, diz Catroga
Eduardo Catroga considera que o Governo não tinha alternativa a salvar a T AP, mas
avisa que é preciso preparar o futuro com um acionista privado. Caso contrário, os
partidos "darão cabo da empresa".

Para Eduardo Catroga, o Governo tem de começar já a preparar a fase seguinte da TAP em que se
avance com uma reprivatização. Caso contrário, se a transportadora aérea for só do Estado, os partidos
políticos “darão cabo da empresa a prazo”, antecipa o gestor em entrevista ao ECO publicada esta
quarta-feira. O ex-ministro das Finanças do PSD considera que o Executivo “não tinha alternativa” ao
resgate da empresa e argumenta que este é um “setor estruturante” da economia.Não diz se deve ser
com a Lufthansa (como se falava antes da pandemia) ou com outra transportadora aérea, mas é
apologista de que haja uma alteração da estrutura acionista da TAP daqui a “dois ou três anos”. A
sugestão de Catroga passa pela contratação de “bancos de investimento internacionais para trazerem
hipóteses de aliança dentro de um determinado modelo estratégico da TAP”. E isto deve acontecer
enquanto executa o plano de reestruturação que está a ser negociado com a Comissão Europeia, avisa.
Governo põe mais dinheiro na TAP se juros forem muito altos Ler Mais Caso contrário, “se a TAP for
essencialmente uma empresa do Estado, os partidos políticos, quaisquer que eles sejam, consideram-se
os acionistas da empresa e darão cabo da empresa a prazo“, vaticina o ex-político que representou o
PSD nas negociações com a troika em 2011. “Há que evitar esta situação”, conclui, argumentando que o
“Estado não tem vocação de empresário-gestor em setores altamente competitivos como é o setor da
aviação”.O gestor considera que o Estado devia ficar com uma “posição acionista pequena e residual e
não ser o maior acionista”, concentrando-se no seu “core business das políticas públicas”. Apesar deste
aviso para o futuro, Catroga não tem dúvidas de que o Governo fez bem em salvar a TAP: “Não tinha
outra alternativa de curto prazo que não fosse apoiar o setor do transporte aéreo, que é um setor
estruturante na economia“. Haverá 800 despedimentos na TAP. Salários e faltas decisivos Ler Mais
Porém, não se inibe de criticar a atuação do Estado antes da pandemia, apontando o dedo à “vertente
ideológica mais esquerdista contra os acionistas privados da TAP”. Para Catroga, os anteriores acionistas
fizeram “um bom trabalho”, ainda que confessando que não está por dentro dos pormenores da
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empresa.“Penso que a opção estratégica na fase pré-Covid foi crescer rápido para diluir custos fixos,
sem prejuízo da sua otimização“, diz, ressalvando que não sabe se “cresceu sempre bem”. A alternativa,
refere, seria manter um crescimento mais moderado mas despedir pessoal. Ainda assim, reconhece que
“no período pré-Covid nasceram as raízes deste problema” que agora a empresa enfrenta com
despedimentos, reduções de salários e outros cortes. Batalhão de assessores trabalha na reestruturação
da TAP Ler Mais
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DN

17/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Wanderlust: o desejo incontrolável de viajar*
Quem retomará as viagens primeiro, os que vão viajar em negócios ou os que vão viajar
em lazer? Não se pense que a questão é simples. T anto o turismo de negócios como o
turismo de lazer abrigam vários segmentos e motivações, tipos de viajantes tão distintos
quanto os destinos do mundo.

Quem retomará as viagens primeiro, os que vão viajar em negócios ou os que vão viajar em lazer? Não
se pense que a questão é simples. Tanto o turismo de negócios como o turismo de lazer abrigam vários
segmentos e motivações, tipos de viajantes tão distintos quanto os destinos do mundo.Mas todos
quantos trabalham na indústria do turismo e a estudam são unânimes: o turismo de negócios vai
demorar bastante mais tempo a recuperar, alguns segmentos (das grandes feiras e congressos
gigantescos) mais do que outros, e esta indústria sofrerá mudanças definitivas.Basta pensar em como
nos tivemos de habituar a trabalhar a partir de casa, a um mundo de distanciamento social onde as
tecnologias substituíram o escritório, para nos apercebermos de que as necessidades do encontro
presencial, mais ainda se tal exige uma viagem, se tornaram bem menos evidentes.Recordemos que a
plataforma Zoom, provavelmente o software de reuniões online mais usado, só nos primeiros três
meses da pandemia registou um acréscimo de dez milhões para 200 milhões de utilizadores. Quer isto
dizer que o turismo de negócios desapareceu? Não, mas vai levar uma grande volta.Para os tempos
mais próximos, portanto, contemos com quem vai viajar por lazer. Por prazer, movido pelo desejo
incontrolável de se ligar ao mundo, sair do confinamento, estar vivo e em relação com os outros.A
plataforma Airbnb divulgou recentemente as conclusões de um interessante inquérito que, apesar de feito
ao público americano (a Airbnb tem a sua sede na Califórnia), servem para ilustrar o sentir de grande
parte da humanidade que anseia por viajar. Do mesmo modo, a European Travel Commission também
revelou o que irá mover, quem, como e para onde irão os viajantes logo que possam.A primeira
motivação é muito humana e íntima: o desejo de estar com a família e os amigos, recuperar a
segurança e o prazer de nos religarmos. Daqui decorrem algumas consequências: as férias em família e
em casal ganham claramente a primazia sobre as viagens com amigos ou sozinhos. Viajar para perto (a
grande maioria dos americanos prefere destinos locais ou regionais, e um em cada cinco querem ficar à
distância automóvel de casa; na Europa, a tendência é idêntica: viagens na região ou no país).Outras
tendências comuns: exige-se grande flexibilidade nas reservas (possibilidade de cancelamento e
remarcação), mas também se manifesta maior flexibilidade na marcação das férias; a segurança e a
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saúde estão obviamente no topo das preocupações, mas o preço acessível é também um fator de
escolha.Há algo também que revela uma alteração interessante para os tempos que aí vêm: apesar do
peso das plataformas online nas marcações das férias (na Europa, a Booking é a maior), os websites
dos alojamentos estão em crescente procura e as agências de viagens estão a ser reconsideradas como
um meio seguro nas circunstâncias atuais, por várias e compreensíveis razões.Enfim, as viagens de
negócios podem esperar. A tecnologia que nos permite ter reuniões virtuais ainda não nos permite ter
férias virtuais. Felizmente!* Do alemão wandern (caminhar, vagar) + lust (desejo) VP executiva da AHP -
Associação da Hotelaria de Portugal
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JORNAL DE NEGÓCIOS

17/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAFAELA BURD RELVAS

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 0

Banca nunca esteve tão exposta ao turismo
Em 2020, a banca aumentou a exposição às empresas de alojamento e restauração para
o nível mais alto desde que há registos
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