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Ryanair em ‘guerra aberta ’ com UE sobre apoios às companhias
aéreas
A transportadora aérea low cost Ryanair mantém ‘guerra aberta’ com a União Europeia
no que respeita a apoios às companhias aéreas ditas de bandeira que têm passado por
grandes dificuldades face à redução do tráfego desde o início da pandemia.

A transportadora aérea low cost Ryanair mantém ‘guerra aberta’ com a União Europeia no que respeita a
apoios às companhias aéreas ditas de bandeira que têm passado por grandes dificuldades face à redução
do tráfego desde o início da pandemia.–Agora é a hora de a Comissão Europeia parar de ceder às
políticas de resgate ineficientes dos governos nacionais e começar a proteger o mercado único, o maior
activo da Europa para a recuperação económica futura, diz a Ryanair, considerando que a abordagem
cobarde da Comissão Europeia em relação aos auxílios estatais desde o início da crise da Covid-19
permitiu aos Estados-membros assinarem cheques indefinidos às suas ineficientes e `zombie`
transportadoras, em nome do enfraquecido prestígio nacional.A transportadora low cost considerou que
os mais de 30 mil milhões de euros que foram dados em apoios estatais às companhias de bandeira da
UE vão distorcer a igualdade de condições na aviação da UE nas próximas décadas, dando às
companhias aéreas nacionais, cronicamente ineficientes, vantagem em relação aos concorrentes de
baixo custo.– A Ryanair é uma companhia aérea verdadeiramente europeia. Não temos um país natal
rico e poderoso para nos subsidiar em tempos de dificuldade. Nem queremos ajuda discriminatória,
sublinhou a companhia.Foram várias as acções interpostas pela Ryanair na primeira instância do Tribunal
Europeu de Justiça contra ajudas estatais aprovadas pela Comissão Europeia à aviação em altura de
crise gerada pela pandemia da Covid-19.Uma dessas acções, para a qual está esperado um acórdão nas
próximas semanas, diz respeito à TAP e foi interposta em 22 Julho de 2020 com a argumentação de que
este apoio português viola o tratado europeu e as regras concorrenciais.Com essa acção, o objectivo da
companhia irlandesa de baixo custo era que fosse anulada a decisão de 10 de Junho de 2020, quando o
executivo comunitário deu ‘luz verde’ a um auxílio de emergência português à TAP, um apoio estatal de
1,2 mil milhões de euros para responder às necessidades imediatas de liquidez dada a pandemia da
Covid-19.
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Pandemia ‘apagou’ 15 anos de crescimento das exportações de
transporte aéreo de passageiros
As exportações portuguesas de transporte aéreo de passageiros, que reflectem
maioritariamente as vendas de bilhetes T AP nos mercados externos, baixaram em 2020,
pelo impacto da pandemia na aviação e turismo, 59,7% ou 2.175,79 milhões de euros.

As exportações portuguesas de transporte aéreo de passageiros, que reflectem maioritariamente as
vendas de bilhetes TAP nos mercados externos, baixaram em 2020, pelo impacto da pandemia na
aviação e turismo, 59,7% ou 2.175,79 milhões de euros.Os dados publicados ontem pelo Banco de
Portugal indicam que as vendas ao estrangeiro de transporte aéreo de passageiros ficaram no ano
passado em 1.470,09 milhões de euros, quando nos três anos anteriores estiveram sempre acima dos
três mil milhões e desde 2008 foram sempre superiores a dois mil milhões.Os dados do banco central
mostram que a pandemia ‘apagou’ o crescimento verificado desde 2006, quando a TAP estava em forte
expansão no Brasil e se tornou a maior transportadora aérea em passageiros transportados entre o
Brasil e a Europa.A informação evidencia, adicionalmente, como a pandemia penalizou a actividade aérea
transversalmente, com as importações por Portugal de transporte aéreo de passageiros, ou seja,
nomeadamente as compras ao estrangeiro de bilhetes de avião caíram 64,6% ou 625,31 milhões de
euros, ficando em 343,05 milhões.Esta quebra permitiu que o decréscimo do contributo do transporte
aéreo de passageiros para o equilíbrio da balança comercial tenha sido ligeiramente mais contido que a
quebra das exportações.O PressTUR verificou que apesar da crise provocada pela pandemia, Portugal
teve no ano passado um encaixe líquido de 1.127,04 milhões de euros pelo transporte aéreo de
passageiros, montante que é, no entanto, o mais baixo desde 2006 e significa uma quebra de 57,9% ou
1.550,47 milhões em relação a 2019.Para mais clique: Clique para mais notícias: Balança portuguesa
das Viagens e TurismoClique para mais notícias: Portugal
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Tendências de viagens 2021: reservas de última hora, viagens
locais e slow travel predominam, diz eDreams | Ambitur
A eDreams ODIGEO acaba de revelar os temas mais prementes para os viajantes em
2021, permitindo estabelecer as principais tendências que vão marcar este ano, assim
que sejam levantadas as atuais restrições às viagens.

A eDreams ODIGEO acaba de revelar os temas mais prementes para os viajantes em 2021, permitindo
estabelecer as principais tendências que vão marcar este ano, assim que sejam levantadas as atuais
restrições às viagens.Reservas de última hora São cada vez mais os clientes que marcam as suas
viagens em cima da hora, uma tendência que parece ter chegado para ficar. De facto, as estatísticas do
Google revelam um aumento de 519% nas pesquisas de viagens que incluem as expressões “hoje” e
“esta noite”, que também se reflete na efetiva marcação das viagens.Segundo dados internos da
eDreams ODIGEO relativos a 2020, as marcações entre 0-5 dias antes da partida representam a maior
percentagem das reservas (33%), sendo que apenas 17% das marcações são realizadas mais de 31
dias antes da viagem.No caso de Portugal, é possível verificar esta tendência de forma contundente: em
agosto de 2019, apenas 14% dos viajantes marcavam as suas viagens entre 0-5 dias antes da partida;
em 2020 passaram a ser 24%. Em sentido contrário, em agosto de 2019 50% dos viajantes marcava
as viagens mais de 31 dias antes da partida; e em 2020, apenas 25% o fez.Aumento das viagens locais
Atualmente, os países têm regras diferentes e alteram-nas com frequência, o que dificulta as visitas ao
estrangeiro. O Verão de 2020 revelou uma tendência crescente para as viagens dentro do próprio país –
um estudo da Squaremouth revela que, a nível europeu, as viagens locais somaram 48% do total de
viagens neste Verão, um aumento de 15% em relação ao ano passado.Sem certezas ainda quanto à
eficácia e alcance da vacina contra a COVID-19, com a prevalência do confinamento em muitos países e
algum receio generalizado, a primeira metade de 2021 deverá continuar a levar os viajantes a descobrir
as preciosidades dos seus próprios países.Listas de desejos Após um longo período sem poderem viajar,
cada vez mais pessoas se sentem aborrecidas e frustradas e sonham com voltar a apreciar a sua vida
ao máximo. Em 2021 (assim que seja possível) e sobretudo em 2022, os viajantes vão tentar cumprir
as suas viagens de sonho, para compensar a falta de liberdade que sentiram no último ano.O
confinamento foi o momento perfeito para estabelecer listas com os maiores desejos, e os especialistas
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preveem que os viajantes vão estar mais predispostos a não olhar a meios para cumprir as suas grandes
viagens de liberdade e descoberta, incluindo viagens longas a outros continentes e viagens mais
luxuosas.“Slow travel” 2.0 A pandemia permitiu também descobrir um novo tipo de viajante: aquele que
procura regressa à vida normal de forma mais tranquila e num ritmo mais lento. Após muitos meses
fechados em casa, são muitos os que procuram experiências que melhorem a sua saúde e bem-estar,
com imersões reparadoras na natureza, exercício ao ar livre e escapadinhas em segurança para passar
tempo de qualidade.Segundo os especialistas , a procura pelos locais mais famosos e turísticos vai
decrescer e vamos ver uma subida nas viagens de comboio, bicicleta, no aluguer de carros e nas
roadtrips. Estes meios de transporte remetem-nos para viagens a espaços mais naturais e/ou secretos,
com menos pessoas e maior segurança.Desconexão do mundo A pandemia provocou efeitos profundos
que vamos sentir durante os próximos anos – um deles será a vontade de nos distanciarmos de
multidões e desconectar do mundo. Explorar os parques naturais mais majestosos do mundo, observar
céus estrelados e ilhas desertas, locais sem rede e longe do “mundo real” vai permitir-nos esquecer o
ruído, a poluição e os estímulos excessivos que nos traz o ambiente urbano.Os viajantes procuram cada
vez mais viagens que lhes tragam paz e tranquilidade, em que se voltem a ligar à Natureza de forma
pessoal e direta. De facto, as tendências do Google revelam um grande aumento de pesquisas por
palavras como “bivouac” – um acampamento temporário e minimalista que permite aos viajantes que
praticam atividades ao ar livre (caminhadas, ciclismo, etc.) passar uma noite imersos na natureza.Higiene
e segurança, o “novo normal” das viagens Naturalmente, os viajantes procuram cada vez mais garantias
sobre higiene e segurança nas suas viagens. O Google Trends revela um aumento acentuado e constante
de pesquisas por expressões relacionadas, como “máscara avião”, desde o início da crise. De acordo
com a United Airlines e o Department of Defense dos EUA, o risco de transmissões de COVID-19 em
voos é extremamente baixo (para quem utilize devidamente a máscara), devido à eficiente filtração de
ar e aos sistemas de tecnologia de ponta instalados nos aviões. A IATA corrobora esta informação,
dizendo que os aviões estão entre os locais públicos mais seguros neste momento.Os procedimentos no
embarque e desembarque foram também totalmente modificados para permitir o distanciamento físico;
por outro lado, na generalidade dos hotéis também foram implementadas regras rígidas quanto à
limpeza e desinfeção, com os espaços comuns remodelados para a nova realidade. Estas medidas vão
sendo adaptadas e melhoradas ao longo dos meses, contribuindo para assegurar os viajantes de que
podem aventurar-se mais num futuro próximo.Confiança e flexibilidade Após um ano em que milhões de
viagens foram canceladas, e aliando-se à já referida tendência de marcar viagens em cima da hora, são
cada vez mais os consumidores que procuram flexibilidade nas suas viagens, de forma a poderem gerir
situações imprevisíveis e em constante mudança.A indústria das viagens necessita de se adaptar a esta
realidade flexível, proporcionando aos seus clientes cada vez mais confiança para marcar viagens,
sabendo que o seu dinheiro está a salvo – um bom exemplo é o recente serviço de datas flexíveis
lançado pela eDreams ODIGEO, que inclui seguro COVID-19 em todos os bilhetes marcados (quando tal
já não está coberto pelas próprias companhias de aviação).Em suma, segundo a eDreams, a vontade de
viajar continua bem presente e os viajantes anseiam por fazê-lo. Todavia, devemos continuar
conscientes de que a COVID-19 mudou o nosso mundo e a forma como interagimos com ele, e vamos
continuar a ter de realizar adaptações nos próximos meses e anos.As atividades quotidianas e as
compras são realizadas cada vez mais através de meios digitais e mobile – por exemplo, para a
eDreams ODIGEO mais de 57% das reservas de voos é proveniente de dispositivos móveis. As viagens
de última hora são cada vez mais comuns, a procura por destinos longínquos começa a renascer e as
pesquisas do Google por “férias 2021” aumentou 124% desde o fim de março do ano passado.
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Turismo de Portugal vence Índice da Excelência 2020 na
categoria Setor Público | Ambitur
O T urismo de Portugal acaba de conquistar, pela primeira vez na sua história, o primeiro
lugar do Índice da Excelência 2020, destacando-se no Setor Público pelo seu clima
corporativo e como uma organização de excelência no panorama nacional. Conquistou,
também, o 8º lugar das Grandes Empresas, passando agora a integrar o T op 10 deste
ranking.

O Turismo de Portugal acaba de conquistar, pela primeira vez na sua história, o primeiro lugar do Índice
da Excelência 2020, destacando-se no Setor Público pelo seu clima corporativo e como uma
organização de excelência no panorama nacional. Conquistou, também, o 8º lugar das Grandes
Empresas, passando agora a integrar o Top 10 deste ranking.Na análise global, o nível de excelência
atingido pelo Instituto Público foi de 75,6 (em 100 pontos possíveis), dois pontos acima do resultado do
benchmark para as grandes empresas (73,4 pontos).Das quatro dimensões da excelência definidas por
este estudo – dinâmica organizacional, práticas, clima e gestão das pessoas – a Autoridade Turística
Nacional alcançou a maior pontuação nas práticas de gestão (92,1), “engagement” (82,4), taxa de
participação (80,1) e satisfação (65,3).O Turismo de Portugal evoluiu significativamente nos últimos
cinco anos, em todas as dimensões analisadas. Na última vez que participou neste estudo, em 2016, os
resultados situaram-se nos 57,1 em práticas de gestão (92,1 em 2020) 69,3 de engagement (82,4 em
2020), 54,2 de satisfação (65,3 em 2020) e 32,5 de taxa de participação (80,1 em 2020).Num ano
excecionalmente desafiante a todos os níveis, estes resultados vêm reforçar o posicionamento dinâmico
e inovador do Turismo de Portugal que conseguiu, num tempo recorde, adaptar-se, com sucesso, a
novas práticas e metodologias de trabalho, de gestão de equipas e de premência na resposta às
necessidades do setor, mantendo-se sempre ao lado das empresas e dos empresários e colaboradores
do seto, refere em comunicado o organismo.Para Luis Araújo, presidente do Turismo de Portugal “este
prémio é um reconhecimento ao trabalho de excelência de cada colaborador do Turismo de Portugal
nesta missão coletiva de liderar o turismo do futuro e uma responsabilidade enorme para o futuro da
organização. Numa fase de grande necessidade por parte de todos os que fazem este setor, o Turismo
de Portugal reafirma o seu compromisso de continuar a trabalhar para a retoma deste que é um dos
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principais motores da economia nacional”.O Índice da Excelência é um estudo de clima organizacional e
desenvolvimento do Capital Humano, desenvolvido pela Neves de Almeida HR Consulting, em parceria
com a Human Resources Portugal e o INDEG-ISCTE. Trata-se da 5.ª edição desta iniciativa, através da
qual se analisa a prática de Recursos Humanos em Portugal e se premeiam as organizações que mais
investem e apostam nesta área.
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AHP: “Se não existirem apoios urgentes, não será ‘apenas’ o
setor hoteleiro, empresas, que sofrerão, mas toda a economia” |
Ambitur
Para a AHP – Associação da Hotelaria de Portugal, os dados provisórios divulgados pelo
INE sobre os resultados de 2020 da atividade turística não surpreendem o setor hoteleiro
e vão, infelizmente, ao encontro do que a associação já antevia. Desde o início da
pandemia que a AHP tem vindo a monitorizar o impacto da COVID-19 na Hotelaria e nos
Hostels. Logo em março de 2020, tinha projetado uma perda de 7,3 milhões de dormidas
e 800 milhões de euros, até junho. Mas já no final do ano passado o cenário apontado,
tendo como base os resultados de 201

Para a AHP – Associação da Hotelaria de Portugal, os dados provisórios divulgados pelo INE sobre os
resultados de 2020 da atividade turística não surpreendem o setor hoteleiro e vão, infelizmente, ao
encontro do que a associação já antevia. Desde o início da pandemia que a AHP tem vindo a monitorizar
o impacto da COVID-19 na Hotelaria e nos Hostels. Logo em março de 2020, tinha projetado uma perda
de 7,3 milhões de dormidas e 800 milhões de euros, até junho. Mas já no final do ano passado o cenário
apontado, tendo como base os resultados de 2019, era ainda mais catastrófico: quebra de 70% nas
dormidas (menos 40 milhões de noites) e de 80% nas receitas, alojamento e outras, o que equivale a
menos 3,6 mil milhões de euros. Isto só considerando a Hotelaria (Hotéis, ApartHotéis e Pousadas).E os
resultados que o INE divulgou mostram ainda que, em 2020, entre as várias formas de alojamento, a
Hotelaria e os Hostels se destacaram dos demais pelas ainda mais brutais quebras, com reduções de
64,5%, e 66,4%, respetivamente, muito superiores às registadas pelo alojamento local e pelo turismo
no espaço rural e de habitação.Igualmente grave é o impacto que ocorre nos diversos destinos. Como a
AHP também já tinha previsto, as maiores quebras são e serão nos destinos urbanos e o especial
impacto no principal destino religioso. Mais uma vez os números do INE revelam que Lisboa teve uma
quebra de 76%; o Porto de 72% e Fátima ainda sofreu uma maior hecatombe, com uma redução de
78% nas dormidas, que se deveu principalmente ao colapso das dormidas de não residentes: menos
88%.Raul Martins, presidente da AHP, esclarece que “2020 foi um péssimo ano, recuámos a valores de
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dormidas de não residentes de 1984! Mas 2021 não será melhor. A situação da Hotelaria é muito grave
e os apoios insuficientes, é importante que se perceba isso. As empresas hoteleiras estão há um ano
com quebras enormes, e neste momento não conseguem honrar os seus compromissos com os
ordenados, os fornecedores e os impostos. Não nos podemos esquecer que as empresas hoteleiras
empregam cerca de 90 mil profissionais, o que corresponde a 30% de todos os profissionais do setor do
alojamento e restauração. É uma grande fatia que não pode ser descurada. E o presidente da AHP deixa
o alerta: “se não existirem apoios urgentes, não será ‘apenas’ o setor hoteleiro, empresas,
trabalhadores e famílias que sofrerão, mas toda a economia.”A AHP já solicitou ao governo a criação de
uma linha específica de apoio para a hotelaria e medidas financeiras e fiscais exclusivamente dirigidas às
empresas hoteleiras e a isenção da TSU, e entretanto aguarda prorrogação urgente das moratória dos
reembolsos de capital e juros das linhas de financiamento “COVID-19” e dos demais créditos bancários.A
AHP reforça que sem as empresas hoteleiras não haverá retoma do Turismo, e o Turismo pode voltar a
ser o motor da retoma da economia portuguesa.
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AHRESP reúne com com Governo: Capitalização e liquidez das
empresas é urgente | Ambitur
A AHRESP, em audiência decorrida ontem com a secretária de Estado do T urismo e com o
secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, apelou ao reforço
das medidas existentes e desenho de novas medidas para apoiar a restauração e
similares e o alojamento turístico. Face à atual situação pandémica, a associação explica
que está em causa a sobrevivência das empresas e a manutenção dos postos de trabalho
de setores especialmente impactados pelos efeitos da COVID-19. E diz que as empresas
devem ser compensadas de forma acrescida e

A AHRESP, em audiência decorrida ontem com a secretária de Estado do Turismo e com o secretário de
Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, apelou ao reforço das medidas existentes e
desenho de novas medidas para apoiar a restauração e similares e o alojamento turístico. Face à atual
situação pandémica, a associação explica que está em causa a sobrevivência das empresas e a
manutenção dos postos de trabalho de setores especialmente impactados pelos efeitos da COVID-19. E
diz que as empresas devem ser compensadas de forma acrescida e diferenciada, em função da
especificidade das suas atividades.Desde o início da atual situação pandémica, a AHRESP tem vindo a
propor medidas que considera essenciais para assegurar a sobrevivência das empresas e a manutenção
dos postos de trabalho das nossas atividades económicas.Com as empresas da restauração, similares e
do alojamento turístico a registar meses consecutivos de graves prejuízos e níveis de faturação
próximos de zero, a AHRESP considera fundamental o reforço urgente das medidas de apoio existentes e
a concretização de medidas específicas para o apoio ao emprego, à liquidez e à capitalização das
empresas da restauração e similares e do alojamento turístico.A associação afirma reconhecer o esforço
que o Governo tem tido na criação de mecanismos de apoio à economia mas, dada a sua dispersão,
complexidade e limitações de elegibilidade, adianta que se constata “grande dificuldade no acesso aos
mesmos pela natureza do tecido empresarial das nossas atividades económicas”.Assim, a AHRESP
apresentou uma proposta de medidas, as quais defendem:· Apoios ao Emprego: o Acesso ao lay off
simplificado pelas empresas de alojamento turístico; o Inclusão dos sócios gerentes no lay off
simplificado; o Redução para dois escalões no mecanismo de Apoios à Retoma progressiva; o
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Alargamento do Apoio simplificado para Microempresas para outras empresas.· Apoios à Liquidez: o
Reforço das medidas Apoiar.PT e Apoiar Restauração; o Acesso aos apoios por parte de ENI sem
trabalhadores a cargo; o Disponibilização de apoios para empresas recentes; o Apoios para empresas
com quebras iguais ou superiores a 15%; o Reforço e revisão dos critérios de acesso ao Apoiar Rendas;
o Alargamento dos contratos elegíveis no Apoiar Rendas; o Isenção rendas fixas para estabelecimentos
em centros comerciais; o Dotação específica para restauração e alojamento nas linhas COVID-19; o
Conversão em fundo perdido de 20% do financiamento das linhas COVID-19; o Prorrogação do período
de carência das linhas COVID-19; o Prorrogação do período de carência da linha do Turismo de Portugal;
o Acesso da restauração à linha para empresas exportadoras; o Prorrogação da moratória sobre
contratos bancários; o Planos de amortização de médio e longo prazo.·Fundo de Capitalização de
Empresas· Apoios Fiscais e Contributivos o Moratória fiscal; o Moratória contributiva e isenção de
contribuições.·Apoios ao Funcionamento o Revogação da proibição de venda de bebidas em take-away;
o Funcionamento em take-away nos centros comerciais; o Mecanismo único de acesso aos apoios; o
Contratualização de organismos intermédios para apoio às empresas.· Plano de Recuperação e
Resiliência o Especificidade do setor do Turismo.“É este o momento de apoiar as 120.000 empresas da
restauração, similares e alojamento turístico, os 400.000 postos de trabalho diretos que têm a seu
cargo, e os muitos outros milhares de empresas e de postos de trabalho que dependem de nós, e da
nossa existência enquanto atividade económica”, defende a associação, em nota de imprensa. E
acrescenta que “as nossas empresas são das que geram maior efeito indireto e induzido em toda a
cadeia de valor, e é por isso absolutamente necessário que sejam envidados todos os esforços para que
consigamos manter estas atividades, que trarão forte valor acrescentado, contribuindo para a tão
aguardada recuperação do país”.
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Como foi afetada a marca Portugal?
Portugal foi, recentemente, notícia como um dos principais países do mundo em número
de casos COVID-19. Há quem afirme que este facto causou danos à reputação do país,
outros que dizem que não afecta a imagem de Portugal como destino turístico
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Procura externa já mexe e anima regiões
Apesar da pandemia e da incerteza que lhe está associada, as Agências Regionais de
Promoção T urística (ARPT ) estão entusiasmadas com a procura internacional para o
verão, que existe mas que ainda não está garantida.
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PUBLITURIS

19/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESTINOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

AUTOR • RAQUEL RELVAS NETO

FAV: 5

AVE: € 3700

REACH: 0

Portugueses redescobrem turismo em espaço rural
No ano passado, por força das circunstâncias, o mercado nacional concentrou as suas
férias em espaços que ofereciam segurança, que se encontravam isolados e em contacto
com a natureza. Para 2021, os sinais apontam no mesmo sentido.
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PUBLITURIS

19/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ANÁLISE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3700

REACH: 0

“Não existirá recuperação da economia em Portugal e na Europa
sem o contributo do turismo”
Em entrevista ao Publituris a propósito da Presidência Portuguesa da União Europeia e
dos objetivos para o futuro do turismo na Europa, Rita Marques, secretária de Estado do
T urismo, fala também dos desafios que o turismo nacional enfrenta e da estratégia para
os ultrapassar.
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RTP 1

19/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 149631

REACH: 0

A suspensão dos negócios não essenciais levou à procura de
novas fontes de rendimento, isso acontece, por exemplo, no
Algarve, a região que mais depende do turismo e que registou no
ano passado, o maior aumento do desemprego no país face ao
ano anterior
A suspensão dos negócios não essenciais levou à procura de novas fontes de rendimento,
isso acontece, por exemplo, no Algarve, a região que mais depende do turismo e que
registou no ano passado, o maior aumento do desemprego no país face ao ano anterior

A suspensão dos negócios não essenciais levou à procura de novas fontes de rendimento, isso acontece,
por exemplo, no Algarve, a região que mais depende do turismo e que registou no ano passado, o maior
aumento do desemprego no país face ao ano anterior
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EXPRESSO

19/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4889

REACH: 0

O chamado ‘passaporte’ de vacinação é uma ideia positiva?
Duelo - Cláudia M. de Aguiar vs Miguel Oliveira da Silva

30/41



31/41



JORNAL DE NOTÍCIAS

19/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Dormidas em hotéis portugueses caíram para valores de 1984
A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) alertou esta quinta-feira para a gravidade
da situação que o setor atravessa, com as dormidas a recuarem em 2020 para valores de
1984, prevendo que 2021 não seja um ano melhor.

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) alertou esta quinta-feira para a gravidade da situação que o
setor atravessa, com as dormidas a recuarem em 2020 para valores de 1984, prevendo que 2021 não
seja um ano melhor.Segundo o presidente da AHP, Raul Martins, "2020 foi um péssimo ano" e os apoios
foram insuficientes para fazer face às quebras registadas."Recuámos a valores de dormidas de não
residentes de 1984! Mas 2021 não será melhor. A situação da Hotelaria é muito grave e os apoios
insuficientes, é importante que se perceba isso. As empresas hoteleiras estão há um ano com quebras
enormes", salientou numa nota à imprensa.O presidente da AHP referiu que as empresas do setor já não
conseguem pagar "os ordenados, os fornecedores e os impostos" e lembrou que estas empregam cerca
de 90 mil trabalhadores, o que corresponde a 30% de todos os profissionais do setor do alojamento e
restauração.A AHP já solicitou ao Governo a criação de uma linha específica de apoio para a hotelaria,
medidas financeiras e fiscais exclusivamente dirigidas às empresas hoteleiras e a isenção da TSU,
aguardando a prorrogação urgente da moratória dos reembolsos de capital e juros das linhas de
financiamento "COVID-19" e dos demais créditos bancários.A nota de imprensa da Associação foi emitida
a propósito da divulgação, na segunda-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) dos dados
provisórios sobre os resultados de 2020 da atividade turística, que confirmaram as previsões da AHP.Em
março de 2020, a AHP tinha projetado uma perda de 7,3 milhões de dormidas e 800 milhões de euros,
até junho.Segundo a nota de imprensa, no final do ano passado o cenário apontado, tendo como base
os resultados de 2019, "era ainda mais catastrófico: quebra de 70% nas dormidas (menos 40 milhões
de noites) e de 80% nas receitas, alojamento e outras, o que equivale a menos 3,6 mil milhões de
euros"."Os resultados que o INE divulgou mostram ainda que, em 2020, entre as várias formas de
alojamento, a Hotelaria e os Hostels se destacaram dos demais pelas ainda mais brutais quebras, com
reduções de 64,5%, e 66,4%, respetivamente, muito superiores às registadas pelo alojamento local e
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pelo turismo no espaço rural e de habitação", referem.A associação considerou igualmente grave a
quebra registada nos diversos destinos."Como a AHP também já tinha previsto, as maiores quebras são
e serão nos destinos urbanos e o especial impacto no principal destino religioso. Mais uma vez os
números do INE revelam que Lisboa teve uma quebra de 76%; o Porto de 72% e Fátima ainda sofreu
uma maior hecatombe, com uma redução de 78% nas dormidas, que se deveu principalmente ao
colapso das dormidas de não residentes: menos 88%", conclui o comunicado.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

19/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

WEEKEND

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 0

À espera da primavera
A pandemia fez redescobrir os encantos do interior e da natureza, potenciou as viagens a
solo e popularizou as “workations” – uma tendência que vinha a crescer e que agora
“explodiu”. Mas tal não foi suficiente para evitar a quebra do turismo, que passa por uma
das suas maiores crises
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JORNAL DE NEGÓCIOS

19/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 3620

REACH: 0

Aeroportos arrancam 2021 com queda mensal de 29% de
passageiros
Os aeroportos portugueses registaram em janeiro, mês em que o país voltou a entrar em
confinamento, nova quebra no tráfego de passageiros face ao mês anterior
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ECONOMIA ONLINE

18/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Apoios insuficientes e empresas em situação pior do que em
2020, diz CCP
O líder da CCP manifestou ao Presidente da República, esta quinta-feira, que este novo
confinamento está a causar um “conjunto de problemas graves” às empresas.

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) defendeu esta quinta-feira que os apoios
disponibilizados pelo Governo para fazer face à pandemia são insuficientes, sublinhando que, neste
momento, as empresas estão numa situação pior do que no primeiro confinamento.“O conjunto de
apoios que têm sido promovidos pelo Governo são insuficientes para o nível de profundidade das
necessidades e muitos deles vêm atrasados”, afirmou o presidente da CCP, João Vieira Lopes, após uma
audiência com o Presidente da República, em Belém, Lisboa.O líder da CCP manifestou ao Presidente da
República que este novo confinamento está a causar um “conjunto de problemas graves” às empresas,
que se encontram agora “numa situação muito pior do que há um ano”, quando ainda tinham algumas
reservas. Economia com “queda ligeiramente menor” na última semana Ler Mais “Neste momento, as
empresas estão exaustas e exauridas de meios”, vincou.Para a confederação do comércio é importante
que o executivo estabeleça “objetivos claros” em relação ao confinamento e, a partir daí, programe um
desconfinamento “sólido”, evitando entradas e saídas que são um problema para as empresas.Apesar de
ressalvar ser muito cedo para definir uma metodologia para o desconfinamento, João Vieira Lopes notou
que o ideal seria que, em função dos objetivos de saúde pública, ocorresse “o mais cedo possível”.Esta
tarde, Marcelo Rebelo de Sousa vai ainda receber a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e a
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP).Na quarta-feira, o Presidente da República
ouviu a Confederação do Turismo de Portugal (CTP), a União Geral de Trabalhadores (UGT) e a
Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).
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VISÃO

18/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Novos anfitriões da plataforma Airbnb ganharam mais de €800
milhões em 2020
A pandemia foi avassaladora para o turismo mas ainda assim muitos avançaram para
novas aberturas. A maioria dos novos anfitriões são mulheres, com mais de 40 anos e
estão a fazer render as casas de férias

“Os anfitriões que se juntaram à plataforma desde 11 de março de 2020 nas regiões do Algarve, Lisboa,
Setúbal, Porto, Leiria, Braga e Viana do Castelo estão entre alguns dos maiores sucessos na plataforma
em Portugal”, diz o mais recente comunicado da plataforma Airbnb.Em Portugal, os novos anfitriões
(registados com um alojamento) ganharam mais de $6,3 milhões (5,2 milhões de euros) acumulados
desde março, de um total de cerca de mil milhões de dólares (835 milhões de euros) faturados em todo
o mundo, entre os mais recentes aderentes à comunidade Airbnb a nível global.“A pandemia de COVID-
19 fez com que os viajantes começassem a procurar cenários seguros e confortáveis para se ligarem à
família e amigos, criando oportunidades económicas para que outras pessoas possam ganhar
rendimento extra, disponibilizando as suas casas na plataforma Airbnb”, sublinha-se no relatório hoje
divulgado pela plataforma, onde se salienta que em Portugal, 62% dos novos anfitriões têm mais de 40
anos, proprietários de segundas casas e casas de Verão.“Numa época especialmente difícil para as
mulheres trabalhadoras, que foram mais duramente atingidas pela perda de emprego durante a
pandemia, a Airbnb estima que 55% destes novos anfitriões são mulheres (49% em Portugal) e que
ganharam coletivamente mais de 500 milhões de dólares em alojamento na Airbnb desde o início da
pandemia, a nível global”, refere-se ainda no comunicado.Metade de todos os anfitriões em todo o
mundo dizem que utilizam os seus ganhos na Airbnb para permanecerem nas suas casas. Num estudo
mais centrado nos Estados Unidos apurou-se ainda que durante a pandemia, três em cada 10 anfitriões
(29%) utilizaram os seus rendimentos de alojamento para pagar a sua renda ou hipoteca – incluindo
metade (49%) dos anfitriões de 25-34 anos de idade. Um quarto dos anfitriões (26%) utilizaram o
rendimento para pagar as suas dívidas, e 10% utilizaram-no para pagar os cuidados de saúde. “Como
nos diz a nossa recente sondagem ao consumidor, há uma vontade de viajar reprimida, uma vez que as
pessoas anseiam por sair de casa e conectar-se após meses de isolamento causado pela pandemia, e o
tipo de viagem permitida pela Airbnb é o tipo de viagem que as pessoas continuarão a procurar, mesmo
após o fim da pandemia”, sublinha-se, realçando que cada vez mais se valoriza as viagens em família.
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