
EXPRESSO
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FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CONCEIÇÃO ANTUNES

FAV: 4

AVE: € 2555
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Algarve - O ‘fogacho’ de reservas dos ingleses
Hotéis sentiram aumento logo após o desconfinar anunciado por Boris Johnson. Mas
estas reservas ainda são só virtuais
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JORNAL ECONÓMICO

26/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Patrões criticam demasiado Estado e pouca economia no plano
da ‘bazuca’
Indústria, Comércio e Serviços, T urismo e Agricultura confessam desilusão com o PRR
que, segundo eles, está de novo virado para preencher as necessidades de um Estado
que tem falhado sucessivas reformas.

Os responsáveis das entidades patronais estão de acordo: no âmbito do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR), a distribuição de verbas entre a requalificação do Estado e os apoios à economia é
altamente “desproporcionada” e o tempo que o Governo determinou para o debate público (15 dias)
“insuficiente” para uma discussão que permita “mudanças significativas” no texto que seguirá
brevemente para a apreciação de Bruxelas. Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão
completa, aceda aqui ao JE Leitor
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SIC

26/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 128088

REACH: 0

Em vez de um passaporte de vacinação a presidente da
Comissão Europeia fala num certificado verde para facilitar a
circulação de pessoas
Em vez de um passaporte de vacinação a presidente da Comissão Europeia fala num
certificado verde para facilitar a circulação de pessoas

Em vez de um passaporte de vacinação a presidente da Comissão Europeia fala num certificado verde
para facilitar a circulação de pessoas
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ECONOMIA ONLINE

26/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Regressar aos escritórios com certificado de vacinação?
Empresas estão reticentes face aos “passaportes”
Exigir uma prova de vacinação aos colaboradores não é uma possibilidade nas empresas.
Entre os argumentos, o decorrer do plano nacional de vacinação e a liberdade de
escolha.

A eventual criação de um certificado que comprove que uma pessoa completou o processo de vacinação
contra a Covid-19 é um dos temas a serem discutidos pelos 27 Estados-membros da União Europeia
nos próximos dias 25 e 26 de fevereiro. Estes “passaportes de vacinação” têm vindo a ganhar uma
atenção crescente, sobretudo no setor do turismo, dando a todos os que já estejam vacinados a
possibilidade de voltar a viajar.No entanto, a questão ainda não foi capaz de reunir consensos. Em
Portugal, o Ministério da Economia e Transição Digital considerou “prematuro” discutir a criação dos
certificados de vacinação, tendo em conta que o processo de vacinação na União Europeia está ainda
pouco adiantado, apenas “concentrado em grupos prioritários”. Regresso aos escritórios (ainda) não é
opção Ler Mais Com as portas dos escritórios fechadas devido ao segundo confinamento obrigatório, a
Pessoas falou com algumas empresas para saber se este certificado de vacinação está em análise e se
poderá revelar-se importante nos planos de regresso aos escritórios. As respostas das organizações,
apesar de com diferentes justificações, foram todas no mesmo sentido: para já, “não é uma
possibilidade”, “ainda é precoce”, “não, tendo em conta o atual plano de vacinação nacional”.“Ainda é
precoce considerarmos exigir seja o que for”Para a Work New, grupo do qual faz parte a rede social
alemã XING, discutir a exigência de um certificado de vacinação à Covid-19 é, ainda, prematuro. “Creio
que ainda é precoce considerarmos exigir seja o que for. À medida que a evidência científica se consolide
e as regras sejam implementadas, vamos seguir o que for estabelecido”, afirma Miguel Garcia, general
manager da New Work Portugal, salientando que as viagens sempre foram fundamentais para a
empresa.“Como organização multinacional com escritórios em vários países, as viagens fazem parte da
nossa rotina. Eu próprio tenho responsabilidade sobre as equipas da New Work em Barcelona e Valência,
passo muito tempo a voar entre Porto, Valência, Barcelona e Hamburgo”, explica. “Iremos certamente
ter de respeitar as normas internacionais que forem estipuladas para podermos também viajar em
segurança e garantir a segurança das pessoas em cada local”, acrescenta.Miguel Garcia é general
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manager da New Work Portugal.Bruno Barbosa/ECO No entanto, os colaboradores que considerem a
imunidade de grupo uma questão importante poderão permanecer a trabalhar remotamente até que se
sintam seguros para voltar aos escritórios. “O que é importante para nós é que as nossas pessoas se
sintam seguras e tranquilas. Para os nossos colegas para quem a imunidade de grupo adquirida é um
aspeto fundamental, com certeza encontraremos soluções para que se mantenham em segurança e, ao
mesmo tempo, produtivos e envolvidos no seio das suas equipas”, conta à Pessoas.Não, enquanto não
houver “vacina disponível de forma igualitária a toda a população”Para a Webhelp Portugal, exigir um
certificado de vacinação aos colaboradores não é uma possibilidade que faça parte da estratégia de
regresso aos escritórios, sobretudo tendo em conta o atual plano de vacinação nacional. “A grande
maioria dos nossos colaboradores só será vacinada, na melhor das hipóteses, depois do verão, o que
não é compatível com as necessidades de alguns dos nossos clientes”, justifica Carlos Moreira, CEO da
Webhelp Portugal. A grande maioria dos nossos colaboradores só será vacinada, na melhor das
hipóteses, depois do verão, o que não é compatível com as necessidades de alguns dos nossos clientes.
Carlos Moreira CEO da Webhelp Portugal Também a L’Oréal não pensa pedir uma prova de que os
colaboradores estão vacinados. “Um certificado de vacinação não faz sentido enquanto não houver
vacina disponível de forma igualitária a toda a população”, justifica Clara Trindade, diretora de recursos
humanos da multinacional francesa de cosméticos.Para já, a líder de pessoas diz que o escritório está
“adaptado para ser um lugar muito seguro para os colaboradores voltarem a trabalhar após a luz verde
do Governo”, com todas as medidas de higiene e segurança necessárias implementadas.Clara Trindade é
diretora de recursos humanos da L’Oréal Portugal.Hugo Amaral/ECO Incentivar vacinação, mas sem
“forçar”Da mesma forma, na Bosch Portugal não existem planos para exigir certificados de vacinação,
mas o motivo prende-se, sobretudo, com questões éticas. “Acreditamos que os nossos colaboradores
devem ter liberdade de escolha”, diz Carlos Ribas, representante do grupo Bosch em Portugal,
acrescentando que a empresa irá continuar a fazer o seu trabalho ao nível da sensibilização para a
necessidade de implementar as medidas de prevenção e segurança, dentro e fora da organização.Ainda
que sem controlo no que diz respeito aos processos de vacinação, “vamos garantir que estão em vigor
os procedimentos que nos permitam evitar contaminações e garantir que os colaboradores se sintam
seguros ao trabalhar nas nossas instalações”, remata. OMS pede que a vacinação contra a Covid seja
mais rápida Ler Mais Para a Sodexo, ministrar a vacina para a Covid-19 “é fundamental para gerir a atual
pandemia”. “Só com vacinas seguras e eficazes podemos esperar voltar a ter uma vida normal”. A
empresa de benefícios e incentivos diz que não irá “forçar” os colaboradores a participarem nos
programas nacionais de vacinação, respeitando a decisão de cada um deles, mas que apoiará ativamente
essa mesma participação. Não forçaremos os nossos colaboradores a serem vacinados, mas
forneceremos informação apropriada, científica e oportuna para ajuda na sua tomada de decisão. Nelson
Lopes CEO da Sodexo Portugal “Não forçaremos os nossos colaboradores a serem vacinados, mas
forneceremos informação apropriada, científica e oportuna para ajuda na sua tomada de decisão.
Facilitaremos, ainda, aos nossos colaboradores a possibilidade de assistirem às consultas médicas
necessárias para a vacinação, por exemplo, adaptando o seu horário de trabalho ou disponibilizando
tempo livre”, conta Nelson Lopes, CEO da Sodexo Portugal.Também no InterContinental Lisbon, o
processo de vacinação será promovido, mas, para já, o certificado não se apresenta como uma
possibilidade. “A vacinação é um processo desejado por todos mas não um fim. Todas as medidas de
prevenção, segurança, higienização e desinfeção são práticas que estão para ficar e é sobre estas
medidas que nos focamos no acolhimento e acompanhamento de clientes e colaboradores.
Promovemos e acompanhamos o processo de vacinação em linha com o plano nacional definido e
estamos confiantes que a seu tempo atingiremos as metas definidas pelo Governo e comunidades
científicas”, afirma Vítor Silva, diretor de recursos humanos do InterContinental Lisbon, acrescentado que
o mais importante no setor hoteleiro, um dos mais afetados pela pandemia mundial, é retomar a
atividade.
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EXPRESSO

26/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO
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FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 0

Últimas
T urismo pede plano de retoma | Famílias pedem mais à banca | Eurodeputados querem
certificado de vacinação | Profissionais do S. João pedem “reconhecimento” | EDP investe
€24 mil milhões
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DIÁRIO DE COIMBRA

26/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • COIMBRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1780

REACH: 0

Turismo industrial tem muitos pontos de interesse no Centro de
Portugal
Lazer A Turismo Centro de Portugal e o Turismo de Portugal têm vindo...
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CORREIO DA MANHÃ

26/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • A FECHAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SALOMÉ PINTO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

TRIPULANTES APROVAM CORTES SALARIAIS NA TAP
Os tripulantes da Portugália (PGA) aprovaram ontem o acordo de emergência na T AP,
com 156 votos a favor e nove contra, segundo uma nota do Sindicato Nacional do Pessoal
de Voo da Aviação Civil
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CORREIO DO MINHO

26/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BRAGA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Eurodeputada do PCP alerta para “situação dramática” da
restauração
SANDRA PEREIRA reuniu ontem com empresários da restauração de Braga
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JORNAL ECONÓMICO

26/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

TAP: Tripulantes e pilotos votam hoje acordos de emergência na
companhia
"O universo de associados abrangido corresponde a todos os associados efetivos no ativo
e aos associados com contratos a termo cujo contrato de trabalho ainda esteja em vigor
no momento em que ocorrer a votação, aos quais seria permitido votar caso a matéria
laboral em causa estivesse a ser votada n

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) e o Sindicato dos Pilotos da Aviação
Civil (SPAC) votam hoje os acordos de emergência na TAP, desenhados para ajudar na reestruturação
da companhia.O SNPVAC decidiu avançar com a votação eletrónica do acordo de emergência na TAP
hoje depois de ter adiado o processo, inicialmente previsto para segunda-feira.Numa nota interna do
presidente da mesa da assembleia-geral da estrutura, a que a Lusa teve acesso, o sindicato informa que
“irá desencadear a votação eletrónica para saber se a vontade maioritária da classe é pela aprovação ou
rejeição do acordo de emergência negociado pela direção do SNPVAC com a TAP”.O SNPVAC recordou
que a empresa que irá implementar a solução de voto eletrónico (CERTVOTE) é a Multicert,
acrescentando que o processo decorrerá das 09:00 às 21:00.“O universo de associados abrangido
corresponde a todos os associados efetivos no ativo e aos associados com contratos a termo cujo
contrato de trabalho ainda esteja em vigor no momento em que ocorrer a votação, aos quais seria
permitido votar caso a matéria laboral em causa estivesse a ser votada numa Assembleia Geral”,
lembrou a estrutura.O SNPVAC anunciou, em 06 de fevereiro, um acordo coletivo de emergência com a
TAP, após dez horas de reunião com a empresa, em que as partes acordaram reduzir os despedimentos
para 166 tripulantes, face aos 746 inicialmente previstos, no âmbito do processo de reestruturação da
companhia.O acordo alcançado com os tripulantes prevê ainda cortes salariais de 25% em 2021, 2022 e
2023, ao passo que, em 2024, a redução é de 20%.No entanto, os cortes na remuneração não afetam
salários inferiores a 1.330 euros, exceto em 2021, em que o limite sem redução é de 1.200 euros,
acrescidos de seis dias por mês de uma variável retributiva.As partes também acordaram que a
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tripulação prestará serviço a bordo, no entanto, este poderá ser “ajustado e adequado às tripulações
agora definidas”, e “será criada uma comissão para acompanhamento das novas cargas de trabalho e do
serviço geral a bordo”.A redução do período normal de trabalho será transversal a todos os tripulantes:
15% em 2021, 10% em 2022 e 5% em 2023.Na sexta-feira foi também conhecido que o Sindicato de
Pilotos da Aviação Civil (SPAC) desconvocou a assembleia-geral prevista para sábado, na qual iria votar o
acordo de emergência na TAP, adiando-a também para hoje, devido a “algumas fragilidades técnico-
informáticas”, segundo uma mensagem interna.De acordo com a mesma nota, “este aspeto está já
salvaguardado, estando a ser ultimados os testes técnicos necessários da segurança de todo o
procedimento”.Além disso “são sensíveis quer para o presidente da mesa quer para a direção aspetos da
argumentação transmitida pelos Srs. associados na última assembleia informativa”, lê-se na mesma
nota.“Fazendo uso da competência geral do PMAG [presidente da mesa da assembleia geral] para a
direção dos trabalhos da assembleia de empresa, determino, a desconvocação da assembleia
convocada” para este sábado, adiantou, na mesma comunicação.“A Assembleia será, nestes termos,
oportunamente reconvocada, com os requisitos estatutários, para o próximo dia 26 de fevereiro, pelas
10:30”, adiantou o SPAC.Na ordem de trabalhos contava-se, assim, a “apreciação, discussão e votação
do acordo de emergência e temporário” entre a companhia aérea e o SPAC, ponto que se ?antém na
assembleia-geral de 26 de fevereiro.Tal como a Lusa noticiou em 06 de fevereiro, o acordo entre o SPAC
e a TAP prevê reduções salariais de entre 50% e 35%, entre 2021 e 2024, que já incluem o corte
transversal de 25% aplicado a todos os trabalhadores.Segundo o acordo de emergência enviado aos
associados, este abrange 1.252 pilotos e prevê a redução salarial de 50% (2021), de 45% (2022), de
40% (2023) e de 35% (2024), correspondendo “a uma redução transversal a todos os trabalhadores
da TAP no montante de 25%, e um adicional de 25% em 2021, [de] 20% em 2022, [de] 15% em 2023
e [de] 10% em 2024, que visa a manutenção de postos de trabalho” e com efeitos retroativos em 01
de janeiro deste ano.No sábado, o Governo anunciou que a TAP ia avançar em 01 de março,
preventivamente, com o regime sucedâneo, uma solução unilateral enquanto aguarda a decisão do SPAC
e do SNPVAC sobre o acordo de emergência.O regime sucedâneo permite aplicar de forma unilateral,
entre outras medidas, a suspensão total ou parcial das cláusulas dos acordos de empresa. Ler mais
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PÚBLICO

26/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 0

A pandemia urbanística
“Airbnb” é o nome de uma empresa fundada em 2008, em São Francisco, na Califórnia,
exemplo máximo da ascensão do capitalismo das plataformas. Antes da pandemia, já não
era apenas uma marca

“Airbnb” é o nome de uma empresa fundada em 2008, em São Francisco, na Califórnia, exemplo
máximo da ascensão do capitalismo das plataformas. Antes da pandemia, já não era apenas uma
marca, tinha-se tornado quase um nome comum para dizer “alojamento local” ou “arrendamento
temporário”. No último ano, esse nome quase desapareceu, deixou de ser uma das palavras do poder.

Este desaparecimento tem uma tradução bem visível no plano da nossa realidade urbana. Os centros
históricos das cidades turistificadas ficaram vazios e emergiu com dramática evidência o que era bem
sabido e longamente diagnosticado, mas que era visto pelos poderes gestionários — económicos,
políticos, mediáticos — como um mal menor que até era fácil esconder ou menosprezar porque neste
domínio tem valor de evidência a regra segundo a qual “tudo o que aparece é bom e tudo o que é bom
aparece”. Quando, subitamente, por efeito de uma pandemia, o fenómeno do aparecimento espectacular
foi interrompido, o que se torna conspícuo é o desaparecimento. Medir os seus efeitos e contabilizar as
suas vítimas é por enquanto uma tarefa impossível porque o processo não chegou ao fim e não é fácil
prever o que se vai passar. Mas se há aspectos em que é possível dizer com alguma segurança que nada
será como dantes, a vida das cidades é um deles. Por agora, a paisagem dos centros históricos das
cidades turísticas, onde se tinha instalado uma monocultura, permanecem vazios, espectrais. São
imagens de pesadelo que deixam adivinhar miséria e projectos interrompidos que por agora ainda é
possível silenciar, mas que hão-de tornar-se vozes desesperadas e de revolta. Os actuais tumultos
nalgumas cidades espanholas, principalmente em Barcelona e Madrid, tendo muito embora sido
incendiados por uma sentença que a Justiça aplicou a um rapper, têm a motivação anárquica das
revoltas actuais. Como mostram as reportagens, são quase exclusivamente os jovens desocupados ou
precários que têm alimentado estas manifestações inorgânicas que resultam em destruição e confrontos
com a polícia. Quando o turismo desaparece, as cidades que dependiam dele começam a ser obrigadas a
erguer barricadas.

Sabemos bem, até porque não há promessa mais reiterada no último ano, que tudo será feito para que
a vida anterior retome o seu curso, com os mesmos ou, substituindo os que sucumbiram de vez, com
outros. Mas há aqui um problema de tempo. Um ano de interrupção, medido pela escala da velocidade e
da aceleração necessárias para o equilíbrio do sistema, é muito tempo, produz instabilidade destruidora.
Há muita coisa que não vai, pura e simplesmente, ser retomada. E entre essas coisas sujeitas à
descontinuidade está a lógica que governava as cidades turísticas. Evidentemente, não é de esperar que
Veneza ou Roma continuem, como agora, vazias. Mas alguns factores de esvaziamento vão manter-se
mesmo quando acabar a pandemia, por razões psicológicas, mas também por questões logísticas (por
exemplo: como é que as companhias aéreas de low cost vão retomar a sua actividade, depois de um
desastre desta dimensão?).

Entretanto, vamos tendo notícias que indiciam algumas mudanças que podem tornar-se irreversíveis,
mesmo que se façam todos os esforços para retomar a “normalidade”. De Itália, chega-nos através da
revista Micromega, dirigida por Paolo Flores d’Arcais, um dossier sobre o “depois do vírus”, onde se faz o
retrato de uma “pandemia urbanística” que obriga a uma tarefa ingente: nada mais nada menos do que
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“redesenhar a Itália”, mudar o “perfil do nosso território” e deter a “corrida da urbanização”. Em suma: o
desastre da pandemia ocorrido no último ano mostrou o verdadeiro rosto de um desastre muito anterior
que muitos queriam disfarçar. E em França, na semana passada, o Le Monde publicou uma reportagem
sobre o êxodo das pessoas para cidades mais pequenas, como menos de 100 mil habitantes, porque o
custo de vida é mais baixo, a qualidade é melhor e o modelo da megalópole como Paris só já atrai o
turismo ou quem tem muito dinheiro. Neste modelo de desenvolvimento, as fronteiras da periferia
atravessam os centros. Quanto à vida urbana, a pandemia tem efeitos devastadores, mas o fim da
cidade tal como a conhecemos no auge da turistificação e do neo-liberalismo estava anunciado e já não
pode ser detido.
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JORNAL I
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AVE: € 7100
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Susana Peralta. “Podia-se lançar um imposto extraordinário a
quem não perdeu rendimentos”
Para a economista, a fatura da crise devia ser paga por todos, nomeadamente por “toda
a burguesia do teletrabalho”, para compensar os que viram as suas atividades
encerradas.
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CORREIO DA MANHÃ

26/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TERCEIRA VAGA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DIOGO TORGAL

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 0

Certificado de imunidade | RADAR VACINA
Certificado de imunidade | RADAR VACINA
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EXPRESSO
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Ai TAP, isto está a correr tão mal...
Por: Pedro Santos Guerreiro

25/51



JORNAL I

26/02/2021
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ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOSÉ MIGUEL PIRES

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 0

Festivais. A bolha e os testes que podem salvar os concertos no
país
A DGS permitiu a realização de concertos-piloto, em Lisboa e no Porto, com testes
rápidos à entrada. Promotores e artistas agradecem e veem a luz ao fundo do túnel.
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RENASCENÇA ONLINE

26/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

TAP. Groundforce anuncia falta dinheiro para salários este mês -
Renascença
As remunerações na maior empresa de handling do país estavam a ser asseguradas pela
T AP. Sindicatos do Pessoal de Voo da Aviação Civil e dos Pilotos votam hoje os acordos de
emergência.

Mais de dois mil funcionários da Groundforce estão com os salários de fevereiro em perigo. A empresa
que faz a assistência em terra anunciou que tem dinheiro para pagar os ordenados no final deste mês.
“Estamos a viver tempos de enorme dificuldade, que se refletem fortemente no número de movimentos,
no número de passageiros assistidos, na receita da empresa e também nos recebimentos”, indica o
comunicado do conselho de administração, garantindo que “tem trabalhado sem cessar para que os
efeitos desta crise sejam os mais diminutos possíveis”. As remunerações estavam a ser asseguradas
pela TAP, que este mês deixou de poder continuar a pagar. Ainda assim, e porque os fundos do
empréstimo bancário deverão ser desbloqueados nos próximos 15 dias, a maior empresa de handling do
país revela que conta proceder ao pagamento dos salários nessa altura. Chegou o dia em que o
Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) e o dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC)
vão votar os acordos de emergência na TAP, desenhados para ajudar na reestruturação da companhia.
O SNPVAC decidiu avançar com a votação eletrónica, depois de ter adiado o processo, inicialmente
previsto para segunda-feira (dia 22). Numa nota interna do presidente da mesa da assembleia geral a
que a Lusa teve acesso, o sindicato refere que o processo decorrerá das 9h00 às 21h00. "O universo de
associados abrangido corresponde a todos os associados efetivos no ativo e aos associados com
contratos a termo cujo contrato de trabalho ainda esteja em vigor no momento em que ocorrer a
votação, aos quais seria permitido votar caso a matéria laboral em causa estivesse a ser votada numa
Assembleia Geral", lembra a estrutura. O SNPVAC anunciou, em 6 de fevereiro, um acordo coletivo de
emergência com a TAP, após 10 horas de reunião com a empresa, em que as partes acordaram reduzir
os despedimentos para 166 tripulantes, face aos 746 inicialmente previstos, no âmbito do processo de
reestruturação da companhia. O acordo alcançado com os tripulantes prevê ainda cortes salariais de
25% em 2021, 2022 e 2023, ao passo que, em 2024, a redução é de 20%. No entanto, os cortes na
remuneração não afetam salários inferiores a 1.330 euros, exceto em 2021, em que o limite sem
redução é de 1.200 euros, acrescidos de seis dias por mês de uma variável retributiva. As partes
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também acordaram que a tripulação prestará serviço a bordo, no entanto, este poderá ser "ajustado e
adequado às tripulações agora definidas", e "será criada uma comissão para acompanhamento das
novas cargas de trabalho e do serviço geral a bordo". A redução do período normal de trabalho será
transversal a todos os tripulantes: 15% em 2021, 10% em 2022 e 5% em 2023. Na sexta-feira foi
também conhecido que o Sindicato de Pilotos da Aviação Civil (SPAC) desconvocou a assembleia-geral
prevista para sábado, na qual iria votar o acordo de emergência na TAP, adiando-a também para hoje,
devido a "algumas fragilidades técnico-informáticas", segundo uma mensagem interna. De acordo com a
mesma nota, "este aspeto está já salvaguardado, estando a ser ultimados os testes técnicos
necessários da segurança de todo o procedimento". Além disso "são sensíveis quer para o presidente da
mesa quer para a direção aspetos da argumentação transmitida pelos Srs. associados na última
assembleia informativa", lê-se na mesma nota. "Fazendo uso da competência geral do PMAG [presidente
da mesa da assembleia geral] para a direção dos trabalhos da assembleia de empresa, determino, a
desconvocação da assembleia convocada" para este sábado, adiantou, na mesma comunicação. . "A
Assembleia será, nestes termos, oportunamente reconvocada, com os requisitos estatutários, para o
próximo dia 26 de fevereiro, pelas 10h30", adiantou o SPAC. O acordo entre o SPAC e a TAP prevê
reduções salariais entre 50% e 35%, entre 2021 e 2024, que já incluem o corte transversal de 25%
aplicado a todos os trabalhadores. Segundo o acordo de emergência enviado aos associados, este
abrange 1.252 pilotos e prevê a redução salarial de 50% (2021), de 45% (2022), de 40% (2023) e de
35% (2024), correspondendo "a uma redução transversal a todos os trabalhadores da TAP no
montante de 25%, e um adicional de 25% em 2021, [de] 20% em 2022, [de] 15% em 2023 e [de]
10% em 2024, que visa a manutenção de postos de trabalho" e com efeitos retroativos em 01 de
janeiro deste ano. No sábado, o Governo anunciou que a TAP ia avançar em 1 de março,
preventivamente, com o regime sucedâneo, uma solução unilateral enquanto aguarda a decisão do SPAC
e do SNPVAC sobre o acordo de emergência. O regime sucedâneo permite aplicar de forma unilateral,
entre outras medidas, a suspensão total ou parcial das cláusulas dos acordos de empresa.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

26/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 0

O patinho feio do PRR
Por: João Cepeda
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JORNAL ECONÓMICO

26/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO MARCELINO

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 0

Patrões criticam demasiado Estado e pouca economia no plano
da ‘bazuca’
Indústria, Comércio e Serviços, T urismo e Agricultura confessam desilusão com o PRR
que, segundo eles, está de novo virado para preencher as necessidades de um Estado
que tem falhado sucessivas reformas
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ECONOMIA ONLINE

26/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Coordenação entre setor e indústrias é “primeiro passo” para
turismo industrial
O presidente do T urismo de Portugal considera que a coordenação entre o setor turístico
e as indústrias é “o primeiro passo” para o sucesso da rede portuguesa de turismo
industrial.

O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, considerou esta quinta-feira que a coordenação entre
o setor turístico e as indústrias é “o primeiro passo” para o sucesso da Rede Portuguesa de Turismo
Industrial.“A coordenação [a] que nós assistimos hoje e que é essencial para o sucesso deste tipo de
produtos, chamemos-lhe assim, exige muita coordenação dentro do setor turístico, hotelaria,
alojamento local, restauração, mas também com o exterior, neste caso com a indústria. E esta
coordenação é o primeiro passo para esse sucesso”, afirmou Luís Araújo.O responsável falava no
encerramento da webinar “Turismo Industrial em Portugal”, promovida pelo Turismo Centro de Portugal
e pelo Turismo de Portugal, integrados no Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo
Industrial.Na opinião do presidente do Turismo de Portugal, o segundo passo para o sucesso do projeto
“tem muito a ver com as sinergias que se conseguem desta colaboração, ou desta coordenação” e deu
três exemplos “muito concretos”. Organizações de viagens e turismo pedem plano para o verão Ler Mais
Como primeiro exemplo, referiu: “A sinergia daquilo que o turismo está a fazer e que a indústria está a
fazer, do ponto de vista de sustentabilidade, é essencial para o progresso deste produto, para a
internacionalização e para, também aqui, Portugal ser um líder nesta colaboração entre turismo e
indústria”.Em segundo lugar apontou o setor digital, que considera “o melhor amigo” nos dias que
correm, “não só do ponto de vista de comunicação, mas também de estruturação de produto e de
eficiência” das empresas de turismo e indústria.Por fim, referiu “a questão das pessoas”, afirmando que
“a indústria pode e deve contribuir” para a formação das pessoas “em óticas diferentes e originais,
porque são ganhos, também para a indústria, e são ganhos adicionais para o turismo”.Na sua
intervenção, Luís Araújo, disse que o país tem no Turismo Industrial “uma oportunidade de ouro”,
referindo que devido à pandemia, o novo turista procura novas experiências e “se há lugar e se há região
em que isto pode acontecer” é na região Centro.“Do lado do Turismo de Portugal, contem connosco
para este grande desafio e principalmente para agarrar esta enorme oportunidade”, concluiu.Antes do
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final dos trabalhos, o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, sublinhou que “muito
profissionalismo” é o desafio que se coloca ao setor.“Hoje, a promoção interna, mas muito em particular
o posicionamento e a internacionalização estão absolutamente profissionalizados e eu julgo que é esse o
desafio que se nos coloca”, afirmou.A iniciativa, que na sessão de abertura contou com a participação da
secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, foi acompanhada por cerca de 600 participantes.A
conferência online foi promovida com o objetivo de dar a conhecer a oferta de Turismo Industrial
existente, em particular no Centro de Portugal, partilhar experiências nacionais e internacionais, “que
confirmem a relevância e procura deste produto, e estimular o desenvolvimento de programas turísticos
passíveis de promoção”, segundo a organização.Durante os trabalhos foram escutadas intervenções
sobre “A Rede Europeia de Património Industrial”, “O Turismo Industrial na Região Centro” e “Guia de
Boas Práticas do Turismo Industrial”.
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VIDA ECONÓMICA

26/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • VIDA ECONÓMICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: 0

Criada linha de apoio para agências de viagens e operadores
turísticos
COM UMA DOTAÇÃO DE 100 MILHÕES DE EUROS
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JORNAL ECONÓMICO

26/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PLANO DE

REESTRUTURAÇÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • LÍGIA SIMÕES

FAV: 4

AVE: € 2780

REACH: 0

Governo negoceia com Bruxelas injeção estatal imediata na TAP
Injeção estatal poderá superar os 200 milhões para assegurar necessidades de
tesouraria e terá de ter o aval de Bruxelas antes da aprovação do plano
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PÚBLICO

26/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 0

Quem chega do Brasil por uma rota alternativa não tem de fazer
quarentena
Ao contrário do que vai ser exigido aos passageiros que vão embarcar no “voo
humanitário” de dia 27...
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EXPRESSO

26/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 0

Remunerações em risco de não voltarem ao nível da pré-
pandemia
Posição sobre prolongamento dos cortes para lá de 2025 não é totalmente clara. Mesmo
na administração e no Governo
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JORNAL DE NEGÓCIOS

26/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Groundforce não paga salários de fevereiro no fim do mês
A companhia de 'handling' Groundforce informou os seus trabalhadores que não vai
conseguir pagar os salários de fevereiro no fim do mês. A empresa tem sido ajudada pela
T AP enquanto espera por um auxílio do Estado, mas a transportadora aérea diz não lhe
ser possível conceder agora este auxílio.

Alfredo Casimiro, presidente do conselho de administração da Groundforce Portugal, comunicou esta
quinta-feira aos seus funcionários que não conseguirá pagar os salários de fevereiro no devido tempo,
esperando conseguir fazê-lo dentro de 15 dias."Até ao dia de hoje temos conseguido sobreviver a esta
crise de tesouraria com o apoio da TAP, e, portanto, temos conseguido cumprir as
obrigações mínimas através de adiantamentos sobre os serviços prestados e a prestar no futuro. Para
podermos proceder ao pagamento dos salários deste mês, e apesar dos esforços desenvolvidos até à
última hora, o conselho de administração da TAP informou hoje não lhes ser possível conceder
este auxílio que, acreditamos, seria o último antes da contratualização do empréstimo bancário com
garantia de Estado", explica na carta enviada por email."Assim, e aqui chegados, sou obrigado
a comunicar quenão estamos em condições de garantir neste momento o pagamento dos salários de
fevereiro sem que esteja concluído o processo do empréstimo bancário". E prossegue: "de forma
transparente, e usando de alguma prudência, prevemos que esta situação só seja resolvida e
desbloqueada nos próximos 15 dias, pelo que, com os elementos que dispomos neste momento, só
nessa altura teremos condições de efetuar o pagamento dos vencimentos do mês de fevereiro". Alfredo
Casimiro lamenta o conteúdo da carta enviada por email "e o impacto que o mesmo tem na vida pessoal
e familiar de cada um dos 2398 trabalhadores da empresa", dizendo esperar uma rápida resolução do
problema.Na missiva, sublinha ainda que a crise da covid-19 "tem tipo um impacto brutal, e inesperado,
na vida da Groundforce Portugal assim como em todo o sector da aviação. Estamos a viver tempos de
enorme dificuldade, que se refletem fortemente no número de movimentos, no número de passageiros
assistidos, na receita da empresa e também nos recebimentos".  "A Administração da Groundforce tem
trabalhado sem cessar para que os efeitos desta crise sejam os mais diminutos possíveis, e em
especial para evitar que em algum momento estivesse em risco o pagamento dos salários de todos os
que trabalham na empresa". Adianta que tem sido feito "um enorme esforço, desde o primeiro dia, na
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procura de todas as soluções de forma a mitigar os riscos e os efeitos desta crise. Em
concreto, temos vindo a trabalhar incansavelmente desde março de 2020 com as entidades
competentes, culminando com uma reunião com o Senhor Ministro das Infraestruturas e Habitação, no
dia 22 de julho de 2020, de forma a conseguir um aval de Estado como garantia a um empréstimo
bancário que dotea nossa tesouraria dos recursos básicos para ultrapassar estes tempos de
dificuldade". "Devo reconhecer que desde o primeiro momento obtivemos por parte do Senhor Ministro
Pedro Nuno Santos o compromisso e apoio no sentido de viabilizar a referida garantia ao empréstimo. A
Groundforce, entretanto, disponibilizou toda a documentação e informação solicitada por parte das
entidades públicas, e o processo – tanto quanto nos é dado a saber – está neste momento em
apreciação no Ministério das Finanças", explica ainda Alfredo Casimiro.(atualizada às 00:03 de 26 de
fevereiro)
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RENASCENÇA ONLINE

26/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Câmara do Porto. Selo de confiança e mediador para combater
crise turística - Renascença
Setor turístico está em crise devido à pandemia da Covid-19.

A criação do selo “Confiança Porto” para o alojamento turístico e da figura do mediador do alojamento
local são algumas das medidas que a Câmara do Porto apresentou, esta quinta-feira, para combater a
crise turística provocada pela covid-19. O Conselho Municipal do Turismo reuniu por videoconferência,
com a participação de 41 conselheiros que quiseram conhecer a estratégia que a Câmara do Porto está
a desenvolver para a retoma da atividade turística, um setor em crise devido à pandemia da covid-19.
Além do selo “Confiança Porto”, que passará pela qualificação e reconhecimento do alojamento turístico,
foram também abordadas a criação da figura do mediador do alojamento local, bem como o
Regulamento das Áreas de Sustentabilidade Turística, que vem reformular a proposta de regulamento do
Alojamento Local, com ênfase na sustentabilidade, e apostando numa abordagem preventiva. O selo
“Confiança Porto”, que passará pela qualificação e reconhecimento do alojamento turístico, é uma das
medidas encetadas pela Câmara do Porto para mitigar o impacto negativo causado pela pandemia. Além
da proposta do selo “Confiança Porto”, a autarquia do Porto também abordou, na reunião, a “criação da
figura do mediador do alojamento local”, e o “Regulamento das Áreas de Sustentabilidade Turística”, com
o objetivo de “reformular a proposta de regulamento do Alojamento Local, com ênfase na
sustentabilidade, e apostando numa abordagem preventiva”, lê-se no sítio na Internet da Câmara do
Porto. No Conselho Municipal do Turismo também foram apresentadas “medidas de apoio direto à
economia”, designadamente o “Porto com Sentido”, uma oferta de habitação acessível por meio de
contratos de arrendamento de longo prazo garantidos pelo município, e a criação do Observatório de
Turismo do Porto, uma plataforma que foi recentemente anunciada pelo presidente da Turismo do Porto
e Norte de Portugal (TPNP), e que proporcionará uma leitura em “tempo real” da dinâmica turística da
cidade. Nos planos metropolitano e regional foram referidos projetos para os quais a autarquia tem
contribuído ativamente para a promoção e projeção internacional do destino, como o caso dos
Caminhos de Santiago, a integração na rede Great Wine Capitals e o Turismo Industrial. As propostas
apresentadas vão ser analisadas por grupos de trabalho temáticos compostos pelos conselheiros, para,
em conjunto, identificarem “ações concretas que respondam às necessidades impostas pelo atual
contexto”, indica a autarquia. Durante a reunião foi aprovada por unanimidade a proposta de admissão
da Escola de Hotelaria de Turismo do Porto no Conselho Municipal de Turismo. A primeira vez que este
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órgão consultivo reuniu foi em julho de 2020. O Presidente da República insistiu hoje no apelo a mais
"medidas de emergência e de apoio", para compensar os "sacrifícios pesados" do atual confinamento
geral imposto para conter a covid-19. Em Portugal, já morreram mais de 16 mil doentes com covid-19 e
foram contabilizados até agora mais de 801 mil casos de infeção com o novo coronavírus que provoca
esta doença, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).
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