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TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 12

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 23548

REACH: 0

A presidente da Comissão Europeia anunciou na rede social
Twitter que o executivo comunitário está a trabalhar numa
proposta legislativa para a introdução de um passaporte covid
A presidente da Comissão Europeia anunciou na rede social T witter que o executivo
comunitário está a trabalhar numa proposta legislativa para a introdução de um
passaporte covid

A presidente da Comissão Europeia anunciou na rede social Twitter que o executivo comunitário está a
trabalhar numa proposta legislativa para a introdução de um passaporte covid
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TVI24

01/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 80535

REACH: 0

Crise na hotelaria: "A nossa grande esperança para a Páscoa está
no mercado nacional" | TVI24
No Algarve, empresários da hotelaria prevêm uma Páscoa difícil, devido ao confinamento.
A T VI esteve em Faro onde falou com a diretora de um hotel que, contrariamente a anos
anteriores, espera ter apenas 15% da lotação, durante o período da Páscoa.
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ALCANCE • NACIONAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6022

REACH: 0

Turismo acentua queda em janeiro com menos 78% de hóspedes
e de dormidas | TVI24
De acordo com as estatísticas rápidas da atividade turística em janeiro deste ano, o
decréscimo de hóspedes e de dormidas acentuou-se

O setor do alojamento turístico registou 308.400 hóspedes e 709.900 dormidas em janeiro, o que
corresponde a quebras homólogas de 78,3% e 78,2%, respetivamente, revelou esta segunda-feira o
Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estatísticas rápidas da atividade turística em janeiro deste ano, o decréscimo de
hóspedes e de dormidas acentuou-se em janeiro, com “variações de -78,3% e -78,2%,
respetivamente”, face ao mesmo mês do ano passado e depois de, em dezembro, as quebras terem
sido de 71,2% e 72,6%.

As dormidas na hotelaria, que representam 71,1% do total, diminuíram 81,4%, enquanto as dormidas
nos estabelecimentos de alojamento local (peso de 25,1% do total) decresceram 63,4% e as de
turismo no espaço rural e de habitação (quota de 3,8%) recuaram 54,2%.

Em janeiro, 54% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram
movimento de hóspedes (52,3% em dezembro).

O mercado interno, que tem um peso de 60,1% na atividade, contribuiu com 427.000 dormidas,
representando um decréscimo de 60,3% (-54,2% em dezembro).

Já as dormidas dos mercados externos diminuíram 87,0% (-83,2% no mês anterior) e atingiram
282.900.

Segundo os dados do INE, todos os 17 principais mercados emissores mantiveram “decréscimos
expressivos” em janeiro, tendo representado 84,1% das dormidas de não residentes nos
estabelecimentos de alojamento turístico no mês em análise.

As maiores reduções registaram-se nos mercados chinês (-98,1%), dinamarquês (-95,2%), russo (-
94,8%), canadiano (-94,3%) e dos Estados Unidos da América (-94,2%).

No primeiro mês do ano, todas as regiões do país registaram decréscimos superiores a 50%, com as
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menores diminuições a registarem-se no Alentejo (-59,3%) e no Centro (-69,3%), ao passo que as
maiores reduções foram observadas na Área Metropolitana de Lisboa (-81,9%), na Região Autónoma da
Madeira (-81,2%) e no Algarve (-80,6%).

A Área Metropolitana de Lisboa concentrou 27,5% das dormidas, seguindo-se o Norte (19,4%) e o
Algarve (15,3%).

Também todas as regiões apresentaram um decréscimo no número de dormidas de residentes, tendo as
menores reduções sido registadas no Alentejo (-54,9%) e na Madeira (-56,1%).
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0
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Portugal vai propor medidas para retomar circulação na União
Europeia "o mais rápido possível"
O ministro de Estado, da Economia e da T ransição Digital anunciou hoje que, na reunião
informal de ministros do T urismo dos 27, vai propor medidas para "retomar o mais rápido
possível a circulação dentro da União Europeia".

Segundo Pedro Siza Vieira, que falava à entrada para a videoconferência informal de ministros do
Turismo do bloco comunitário, vão ser propostas medidas para "o curto, médio e longo prazo", que
terão em vista "retomar o mais rápido possível a circulação dentro da União Europeia" (UE).Essas
medidas pretendem também "apoiar os milhões de empresas, sobretudo PME, a resolverem problemas
de solvência imediatos" e ajudar o setor turístico "a transformar-se ao novo paradigma da
sustentabilidade, do digital e da formação dos trabalhadores", apontou o ministro.Pedro Siza Vieira, que
será acompanhado pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, nesta reunião informal, assinalou
ainda a necessidade de garantir "ideias claras" para ajudar o setor "que está a ser mais impactado pelas
medidas restritivas".De acordo com uma nota da presidência portuguesa do Conselho da UE, a reunião
de hoje servirá também para abordar "o esforço conjunto dos Estados-membros no sentido de, à
medida que se for vencendo a pandemia, restabelecer a confiança dos viajantes".Na reunião, participam
ainda o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, o secretário-geral da Organização
Mundial do Turismo das Nações Unidas, Zurab Pololikashvili, e a presidente do Conselho Mundial de
Viagens e Turismo, Gloria Guevara Manzo.
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Covid-19. Mais de metade dos estabelecimentos turísticos
estiveram fechados em janeiro
Segundo dados do INE, os estabelecimentos que se mantiveram abertos registaram uma
descida de 80% no número de dormidas.

Mais de metade dos estabelecimentos turísticos em Portugal estiveram fechados em janeiro. Quem se
manteve aberto registou uma diminuição nas dormidas de mais de 80%. Os dados resultam de uma
estimativa rápida da atividade turística, divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de
Estatísticas (INE).Num ano normal, um hotel de quatro estrelas, no centro de Albufeira, já teria, por esta
altura, boa parte dos quartos ocupados com turistas. Pelo segundo ano, está de portas fechadas. Foi
assim em janeiro e será assim, pelo menos, até maio. A abertura só se justifica quando o mercado
britânico voltar às viagens. Até lá, é preciso que Portugal possa ser visto como um país seguro.Se 202
foi o pior dos últimos 28 anos, em termos de dormidas turísticas, 2021 não promete ser melhor:
segundo o INE, em janeiro 54% dos estabelecimentos estiveram encerrados ou não registaram
hóspedes; as dormidas na hotelaria caíram 81,%, um pouco menos alojamento local e no turismo
rural.Os 17 principais mercados emissores praticamente pararam, em especial o chinês, dinamarquês,
russo, canadiano e americano. O maior impacto foi sentido em Lisboa, na Madeira e no Algarve. A
pandemia está a estrangular as empresas, que se queixam dos apoios que não chegam.
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Bruxelas deve apresentar as conclusões sobre a viabilidade de
um certificado de imunidade covid-19
Bruxelas deve apresentar as conclusões sobre a viabilidade de um certificado de
imunidade covid-19

Bruxelas deve apresentar as conclusões sobre a viabilidade de um certificado de imunidade covid-19
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FAV: 4
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Interdição de desembarque de cruzeiros prorrogada até 16 de
março | Ambitur
A interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos
navios de cruzeiro nos portos nacionais foi prolongada, pela 16.ª vez desde maio, até dia
16 de março, segundo despacho hoje publicado. A prorrogação da proibição do
desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro
nos portos nacionais produz efeitos “até às 00:00 horas do dia 16 de março”, podendo
ser prorrogado em função da evolução da situação epidemiológica.

A interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro
nos portos nacionais foi prolongada, pela 16.ª vez desde maio, até dia 16 de março, segundo despacho
hoje publicado. A prorrogação da proibição do desembarque e licenças para terra de passageiros e
tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais produz efeitos “até às 00:00 horas do dia 16 de
março”, podendo ser prorrogado em função da evolução da situação epidemiológica.A interdição foi
determinada pelo Governo pela primeira vez às 00:00 horas de 14 de maio de 2020, até 15 de junho, e
sucessivamente prorrogada, como medida de contenção das possíveis linhas de contágio, de modo a
controlar a disseminação do vírus SARS-CoV-2 e da doença covid-19, “sendo que a situação
epidemiológica, quer em Portugal quer noutros países, permanece por controlar”, lembra o executivo no
diploma hoje publicado no Diário da república, para vigorar a partir das 00:00 horas de terça-feira,
quando terminava a última prorrogação do início de fevereiro.“A experiência internacional demonstra o
elevado risco decorrente do desembarque de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro”, reafirma
o executivo, repetidamente nos diplomas.O despacho mantém a autorização de atracação de navios de
cruzeiro nos portos nacionais para espera (’em lay-up’) não apenas para reparação naval, ainda que sob
determinados condicionalismos, “importando, face ao que antecede, monitorizar permanentemente a
implementação desta medida, de forma a permitir a sua eventual reversão, caso tal se venha a
justificar”, explica no despacho.
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Bruxelas propõe livre-trânsito digital para vacinados e
recuperados
A Comissão Europeia vai apresentar este mês uma proposta legislativa para criar um
livre-trânsito digital que permita retomar as viagens em altura de pandemia de covid-19,
comprovando a vacinação ou a recuperação dos cidadãos.

A Comissão Europeia vai apresentar este mês uma proposta legislativa para criar um livre-trânsito digital
que permita retomar as viagens em altura de pandemia de covid-19, comprovando a vacinação ou a
recuperação dos cidadãos.A informação foi hoje avançada pela presidente do executivo comunitário,
Ursula von der Leyen, que através da rede social Twitter anunciou que a Comissão Europeia vai
"apresentar este mês uma proposta legislativa para um livre-trânsito digital"."O objetivo é fornecer
provas de que uma pessoa foi vacinada, resultados dos testes para aqueles que ainda não conseguiram
obter uma vacina e informação sobre a recuperação da covid-19", precisou a responsável, dando assim
seguimento à intenção que tem vindo a ser abordada há várias semanas na União Europeia (UE).Ursula
von der Leyen garantiu, ainda, que este certificado digital "respeitará a proteção dos dados, segurança e
privacidade".A ideia de criar este certificado digital para permitir a retoma do setor das viagens e do
turismo começou a ser abordada no início deste ano, por iniciativa pelo primeiro-ministro grego, Kyriákos
Mitsotákis, e foi depois apoiada pelo chefe de Governo português, António Costa."O livre-trânsito digital
deverá facilitar a vida dos europeus. O objetivo é permitir-lhes deslocarem-se gradualmente em
segurança na UE ou no estrangeiro por motivos de trabalho ou para turismo", adiantou Ursula von der
Leyen.O anúncio foi feito pela responsável alemã no Twitter após ter participado numa reunião 'online'
com líderes e eurodeputados da União Democrata-Cristã (CDU) da Alemanha (que na assembleia
europeia está integrada no Partido Popular Europeu).Questionado sobre esta situação na conferência de
imprensa do executivo comunitário, em Bruxelas, o porta-voz principal da instituição contextualizou que,
durante a cimeira de líderes por videoconferência da passada quinta-feira, Ursula von der Leyen "teve
discussões com líderes europeus sobre esta questão da livre circulação na UE e sobre qual a melhor
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maneira de a facilitar".Em termos de prazos, Eric Mamer notou que "serão necessários pelo menos três
meses para fazer o trabalho técnico, a começar de agora, ficando [esse documento digital] em vigor
após três meses, se tudo correr bem", ou seja, em junho."Mas isso requer que os Estados-membros
atuem rapidamente", acrescentou.Por seu lado, o porta-voz da Comissão Europeia para a área da
Justiça, Christian Wigand, explicou que "a Comissão está a trabalhar numa proposta legislativa neste
livre-trânsito digital, que será apresentada em março tendo como objetivo a livre e segura circulação na
UE".Apesar de notar que "os detalhes sobre proposta estão a ser trabalhados", este porta-voz adiantou
que "os Estados-membros já acordaram requisitos básicos sobre dados, em janeiro"."E a Comissão está
pronta para coordenar os padrões de segurança e de confiança para interligar os sistemas de saúde para
este objetivo", concluiu Christian Wigand.Numa cimeira realizada por videoconferência no final de janeiro,
os líderes da UE não chegaram a acordo sobre certificados de vacinação para facilitar viagens no espaço
comunitário, mas uma semana depois os Estados-membros adotaram orientações para comprovativos
para fins médicos, de maneira a garantir a interoperabilidade e conteúdo uniforme.Antes, em meados de
janeiro e em entrevista à agência Lusa e outros meios portugueses em Bruxelas, Ursula von der Leyen
defendeu ser "importante" que haja um certificado de vacinação mutuamente reconhecido na UE.
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Confinamento afundou turismo. Hóspedes e dormidas caíram
78% em janeiro
Registaram-se 308,4 mil hóspedes e 709,9 mil dormidas em Portugal em janeiro de 2021,
de acordo com os dados do INE.

No mês de janeiro, quando entrou em vigor um novo confinamento geral no país, a contração no setor
do turismo acentuou-se. Tanto o número de hóspedes como as dormidas registadas em Portugal no
primeiro mês do ano caíram cerca de 78%, segundo a estimativa rápida divulgada pelo Instituto Nacional
de Estatística (INE) esta segunda-feira.Registaram-se 308,4 mil hóspedes e 709,9 mil dormidas em
janeiro de 2021, o que se traduz em quedas homólogas de 78,3% e 78,2%, respetivamente, nota o
INE. Estes números comparam com perdas de 71,2% e 72,6% em dezembro do ano passado, pela
mesma ordem.Tanto as dormidas de residentes (que já têm um peso de 60%) como não residentes
recuaram, diminuíram 60,3% e 87,0%, respetivamente, em janeiro. O dever de recolhimento domiciliário
entrou em vigor no país a 15 de janeiro, depois de um aumento dos casos e óbitos de Covid-19, na
sequência do Natal e Ano Novo.Como seria de esperar, numa altura em que as viagens estão bastante
limitadas pela pandemia, a “totalidade dos dezassete principais mercados emissores manteve
decréscimos expressivos em janeiro”, sublinha o INE. Os mercados chinês (-98,1%), dinamarquês (-
95,2%), russo (-94,8%), canadiano (-94,3%) e dos Estados Unidos (-94,2%) registaram as maiores
quedas. Costa vê passaporte sanitário no verão a ajudar o turismo Ler Mais No primeiro mês do ano,
mais de metade (54%) dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não
registaram movimento de hóspedes. De sublinhar que a queda das dormidas na hotelaria (81,4%) foi
mais pronunciada do que no alojamento local (63,4%). Por outro lado, a estada média nos
estabelecimentos de alojamento turístico aumentou ligeiramente para as 2,30 noites.Quando se olha
para as regiões do país, em todas houve um decréscimo nas dormidas. No que diz respeito aos
residentes, as menores reduções foram registadas no Alentejo (-54,9%) e na Madeira (-56,1%). O
Alentejo foi a região que sentiu menos a queda nas dormidas de não residentes, verificando-se um
decréscimo de 68,9%, “enquanto as restantes regiões apresentaram decréscimos superiores a 80%”.
(Notícia atualizada ás 11h30)
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Para lá dos efeitos que a pandemia gerou na saúde, a economia
tem também sofrido um forte abalo provocado pela covid-19, o
setor do turismo em Portugal perdeu no ano passado mais de
metade das receitas
Para lá dos efeitos que a pandemia gerou na saúde, a economia tem também sofrido um
forte abalo provocado pela covid-19, o setor do turismo em Portugal perdeu no ano
passado mais de metade das receitas

Para lá dos efeitos que a pandemia gerou na saúde, a economia tem também sofrido um forte abalo
provocado pela covid-19, o setor do turismo em Portugal perdeu no ano passado mais de metade das
receitas
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Turismo: Mais de metade dos estabelecimentos encerrados ou
sem movimento em janeiro
Mais de metade dos estabelecimentos de alojamento turístico, cerca de 54%, estiveram
encerrados ou não registaram qualquer movimento de hospedes em janeiro de 2021, de
acordo com o mais recente relatório divulgado esta segunda-feira pelo Instituto Nacional
de Estatística.

Mais de metade dos estabelecimentos de alojamento turístico, cerca de 54%, estiveram encerrados ou
não registaram qualquer movimento de hospedes em janeiro de 2021, de acordo com o mais recente
relatório divulgado esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.«Em janeiro, 54,0% dos
estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de
hóspedes», adianta o organismo, sublinhando que se trata de um aumento face a dezembro, quando a
mesma percentagem era de 52,3%.Adicionalmente, importa referir que «o setor do alojamento turístico
registou 308,4 mil hóspedes e 709,9 mil dormidas em janeiro de 2021, correspondendo a variações de -
78,3% e -78,2%, respetivamente». No caso das dormidas de residentes, estas diminuíram 60,3% e as
de não residentes recuaram 87,0%.«As dormidas na hotelaria (71,1% do total) diminuíram 81,4%. As
dormidas nos estabelecimentos de alojamento local (peso de 25,1% do total) decresceram 63,4% e as
de turismo no espaço rural e de habitação (quota de 3,8%) recuaram 54,2%», revela o INE na sua
análise.Na análise por regiões, verifica-se que «todas registaram decréscimos expressivos das dormidas,
superiores a 50%, verificando-se as menores diminuições no Alentejo (-59,3%) e Centro (-69,3%) e as
maiores reduções na AM Lisboa» (-81,9%), RA Madeira (-81,2%) e Algarve (-80,6%). A AM Lisboa
concentrou 27,5% das dormidas, seguindo-se o Norte (19,4%) e o Algarve (15,3%)».«Em janeiro,
todas as regiões apresentaram decréscimo no número de dormidas de residentes, tendo as menores
reduções sido registadas no Alentejo (-54,9%) e RA Madeira (-56,1%)». No que diz respeito a
 dormidas de não residentes, «o Alentejo apresentou um decréscimo de 68,9%, enquanto as restantes
regiões apresentaram decréscimos superiores a 80%», segundo o INE.
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54% dos europeus estão ansiosos por voltar a viajar
54% dos europeus estão ansiosos por voltar a viajar

54% dos europeus estão ansiosos por voltar a viajar
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Portugal entre os destinos que a maioria dos europeus deseja
visitar ainda este ano
Portugal entre os destinos que a maioria dos europeus deseja visitar ainda este ano

Portugal entre os destinos que a maioria dos europeus deseja visitar ainda este ano
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Há notícias encorajadoras para países dependentes do turismo
Há notícias encorajadoras para países dependentes do turismo

Há notícias encorajadoras para países dependentes do turismo
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O retomar da atividade turística será um momento decisivo para
a economia nacional
O retomar da atividade turística será um momento decisivo para a economia nacional

O retomar da atividade turística será um momento decisivo para a economia nacional
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A praia da falésia no Algarve voltou a ser considerada a terceira
melhor da Europa e uma das melhores do mundo
A praia da falésia no Algarve voltou a ser considerada a terceira melhor da Europa e uma
das melhores do mundo

A praia da falésia no Algarve voltou a ser considerada a terceira melhor da Europa e uma das melhores
do mundo
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Entrou em vigor à meia-noite, o acordo de emergência da TAP
Entrou em vigor à meia-noite, o acordo de emergência da TAP

Entrou em vigor à meia-noite, o acordo de emergência da TAP
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Cruzeiros à volta do mundo esgotados mesmo sem viagem
garantida
Vários operadores internacionais apostam em viagens de quatro meses a partir do final
deste ano apesar de a vacinação ser bastante desigual a nível mundial.

As empresas de cruzeiros querem soltar as amarras depois de um ano de pandemia. Nos últimos meses,
foram lançadas várias viagens à volta do mundo e a procura tem superado todas as expectativas:
esgotado é a palavra que mais se encontra nestas experiências de luxo. Mas a tantos meses de distância
ainda não é possível garantir que estas viagens sejam mesmo realizadas.Exemplo disso é a Viking Ocean
Cruises: em julho, abriram as reservas para um cruzeiro de 136 dias, com partida na época de Natal de
2021. Os lugares ficaram esgotados ao fim de várias semanas. Em dezembro, esta empresa voltou a
vender lugares para o segundo cruzeiro no mesmo período e os 930 lugares também ficaram
rapidamente preenchidos, refere esta segunda-feira a Bloomberg.A empresa começou a pôr as viagens à
venda apesar da proibição de entrada de viajantes internacionais na maioria dos 20 países que pretende
visitar. Cada casal paga cerca de 50 mil dólares (41,4 mil euros) por viagem.A concorrente Seabourn
também abriu reservas para viagens de cinco meses em 2022 e 2023. Apesar de cada casal pagar meio
milhão de dólares para viajar, a empresa teve de criar listas de espera, perante a elevada.Também
esgotado está o cruzeiro de seis meses à volta do mundo da Oceania Cruises. Com partida marcada
para 2023, esta viagem vai passar pelos cinco continentes, incluindo a Antártida.Os vales também
ajudam a explicar a forte procura pelos cruzeiros. Abril de 2022 é o prazo de validade dos vouchers
atribuídos aos passageiros que não puderam viajar a partir de março de 2020. As empresas de
cruzeiros, para não perdem esta receita, estão a incluir serviços adicionais nestes vouchers, tentando
convencer os passageiros a não desistir das viagens.As empresas também garantem um ambiente
seguro a nível sanitário para os seus clientes. Além de testes de laboratório, as companhias estão a
instalar novos sistemas de purificação de ar nos seus navios.A demora na vacinação a nível mundial,
contudo, é o principal obstáculo à realização destas viagens. Em 2021, boa parte dos países
desenvolvida conseguirá garantir imunidade à sua população. Mas muitos países de baixos recursos não
terão qualquer acesso a estas vacinas pelo menos até 2022. Dessa forma, poderão ter de manter as
restrições aos turistas internacionais e impedir que os cruzeiros sigam as rotas planeadas.
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DINHEIRO VIVO

01/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: 0

Nem o Governo acredita na TAP
O próprio governo não acredita no regresso do dinheiro colocado na T AP. Os 1200
milhões que se colocaram na T AP em 2020 ficaram registados nas contas nacionais como
custo e não como um empréstimo.

O próprio governo não acredita no regresso do dinheiro colocado na TAP. Os 1200 milhões que se
colocaram na TAP em 2020 ficaram registados nas contas nacionais como custo e não como um
empréstimo.Em 2020 o governo português "emprestou" 1200 milhões à TAP. Porém, aquando do
Orçamento Suplementar, o governo indicou que esse dinheiro é uma despesa e que temos de o pagar -
e pagar já.Os detalhes interessam, pelo que peço a paciência do leitor neste parágrafo para compreender
como foi feita a operação: Se o governo colocasse dinheiro na TAP e esperasse recuperá-lo, ou se esse
investimento valesse alguma coisa, estávamos a trocar um ativo por outro: estávamos a trocar
"dinheiro" por algo com valor financeiro - não havia perda valor. E do ponto de vista das contas
nacionais, os 1200 milhões não iriam ao défice, mas apenas à dívida. Porém, o ministro das Finanças
indicou que o valor colocado na transportadora aérea está na rubrica D9 da contabilidade nacional, um
valor que fica registado como despesa, que afeta o défice. Note-se que, no passado, diferentes governos
compraram guerras interpretativas com Bruxelas sobre o que era considerado dotação de capital ou o
que era considerado despesa. Desta vez, para a TAP, não há qualquer dúvida.A principal conclusão desta
aparente minudência contabilística é que, na prática, o governo não acredita na transportadora aérea
nacional. Ao contrário do que se afirma, a TAP é considerada como "buraco financeiro" - um desvio
financeiro que tem de ser pago com um apoio sem contrapartida.A segunda conclusão é mesmo o
montante. Perdemos mesmo 1 200 000 000 euros (os zeros estão certos). Este dinheiro já foi, não
voltará. No melhor dos cenários, em contabilidade nacional, esta despesa foi um apoio ao investimento
sem contrapartida.A terceira conclusão é que não há dúvidas sobre o que se fez ao dinheiro da TAP. Por
que motivo há um discurso público contrário ao registado nas contas do país é algo que não consigo
compreender. A transparência e a honestidade no discurso público não deviam ser uma questão de cor
política.A vontade de que a TAP seja "nossa" já nos custou 1,2 mil milhões de euros em 2020. E nem
mesmo o governo acredita na sua viabilidade. Quanto mais é que temos de pagar para satisfazer a
ideologia de alguns?Filipe Charters de Azevedo, é fundador e CEO da DATA XL e da SafeCrop
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JORNAL DE NOTÍCIAS

01/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NORTE / SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SANDRA FREITAS

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

Braga é o melhor destino europeu e anseia pelos turistas
Título é visto como uma excelente promoção para voltar a encher as ruas
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turism
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JORNAL I

01/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO AMARAL SANTOS

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 0

TAP. Governo e empresa respiram de alívio com aprovação dos
acordos
Governo e T AP acreditam que aprovação dos acordos pelos trabalhadores vai permitir
em breve o aval de Bruxelas ao plano de reestruturação da empresa. Layoff clássico
arranca esta segunda-feira.
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JORNAL ECONÓMICO

01/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

TAP regressa ao regime de lay-off a partir de hoje sem cortes
salariais além dos previstos nos acordos de emergência
A companhia aérea garante que a adesão a este regime não implica a remuneração,
"para além da que resultar das reduções já previstas nos Acordos de Emergência que
forem aplicáveis ou, sendo o caso, nos regimes sucedâneos aprovados pela T AP".
Companhia aérea avisa que este regime pode prolongar-se du

A TAP regressa a partir de hoje, 1 de março, ao regime de lay-off o que poderá implicar a “redução
dos períodos normais de trabalho ou de suspensão de contratos de trabalho”Esta medida pode-se
prolongar por um período de até doze meses, segundo comunicado divulgado pela companhia esta
segunda-feira.“Da adesão a este regime não resultará redução de remuneração, para além da que
resultar das reduções já previstas nos Acordos de Emergência que forem aplicáveis ou, sendo o caso,
nos regimes sucedâneos aprovados pela TAP”, explicou a transportadora aérea.A adesão a este regime
será avaliada “mensal e individualmente, com vista a identificar se o mesmo deve ser mantido, alterado
ou feito cessar, de acordo com as necessidades da empresa”.A companhia aérea portuguesa detida em
72% pelo Estado afirmou que a “adesão ao regime de lay-off é independente da entrada em vigor dos
Acordos de Emergência ou dos regimes sucedâneos, uma vez que a necessidade de reduzir custos
laborais e o sobredimensionamento de trabalhadores, permanece crítica e inalterável em qualquer um
dos formatos”.Sobre o processo de negociação entre sindicatos, Governo e conselho de administração
da TAP, a companhia aérea recordou que este “concluiu-se favoravelmente, tendo todos os sindicatos
que representam uma vasta maioria dos trabalhadores da TAP ratificado os acordos de emergência
negociados”. Recorde-se que depois do impasse com a Sindicato de Pilotos de Aviação Civil (SPAC) e o
Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), os associados destes dois sindicatos
acabaram por aprovar o acordo na sexta-feira passada.Desta forma, os “Acordos de Emergência entram
em vigor no dia 1 de março de 2021, permitindo, sem prejudicar as métricas propostas no âmbito do
Plano de Reestruturação, a proteção de um maior número de postos de trabalho, quando comparado
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com o regime sucedâneo. Os Colaboradores da TAP não sindicalizados beneficiarão de um regime
sucedâneo em tudo igual aos Acordos de Emergência em vigor no seu grupo profissional”. Ler mais
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JORNAL DE NEGÓCIOS

01/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ELEVADOR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 0

Miguel Frasquilho | Jorge Cardoso
Miguel Frasquilho | Jorge Cardoso
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JORNAL DE NEGÓCIOS

01/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 0

O pior ainda está para vir
Por: Luís Marques Mendes
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JM MADEIRA

01/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DAVID SPRANGER

FAV: 4

AVE: € 3585

REACH: 0

E o verão nunca mais vem
Um ano de sofrimento e perdas brutais, algumas irrecuperáveis, remetem-nos para
algum ceticismo quanto ao futuro, pese os indícios de significativas melhorias quando o
sol começar a aquecer.
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DIÁRIO NOTÍCIAS
MADEIRA

01/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • TÂNIA COVA

FAV: 5

AVE: € 1950

REACH: 0

Lufthansa aposta forte nas ligações com a Madeira
VERAO IAT A 2021 T RAZ 4 FREQUÊNCIAS DA 'LUFT HANSA', 1 DA 'AUST RIAN AIRLINES' E
3 DA 'SWISS'
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DIÁRIO NOTÍCIAS
MADEIRA

01/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ORLANDO DRUMOND

FAV: 4

AVE: € 1950

REACH: 0

65 embarcam esta manhã se tiverem teste negativo
ATÉ 15 DE MARÇO Só EMRARCA NO FUNCHAL QUEM APRESENTAR TESTE PCR NEGATIVO
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JORNAL DE NEGÓCIOS

01/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 3620

REACH: 0

TAP começa a suspender contratos e cortar horários
A companhia entra em lay-off clássico, com medidas de redução de horários ou
suspensão de contratos de trabalho a iniciarem-se esta segunda-feira, depois de pilotos
e tripulantes terem aprovado os acordos de emergência
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SIC NOTÍCIAS

28/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

''É a procura que devia ditar a dimensão da TAP''
Entrevista ao especialista internacional de Transporte Aéreo, Paulo Nunes.

Paulo Nunes, especialista internacional de Transporte Aéreo, defende que a procura deveria ditar a
dimensão da TAP, explicando que a frota, os funcionários e todos os parâmetros da operação devem
depender da capacidade do mercado. "Se à partida estamos a dizer que TAP vai ter 88 aviões, espero
que o mercado esteja capaz de absorver a capacidade dos 88", disse o especialista. Sobre o plano de
reestruturação da companhia aérea nacional, Paulo Nunes espera que seja aprovado e que seja forte o
suficiente para recuperar a TAP. "Há uma grande volatilidade no mercado", disse, acrescentando que o
setor sofreu quebras na procura na ordem dos 60%. Portugal depende muito do turismo, afirma o
especialista, esclarecneo que planear o futuro num contexto de quebra e de mercados fechado torna-se
"muito difícil", o que exige uma abordagem mais prudente.
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SÁBADO

28/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5120

REACH: 0

Os 20 dados do futuro certificado sanitário europeu
Documento deverá incluir, além dos dados pessoais, a data da vacinação e o local onde a
mesma foi administrada. Medida poderá estar pronta até ao verão.

Num resumo da mais recente reunião do Conselho Europeu, esta sexta-feira, António Costa anunciou
que foi discutida a introdução de um documento, apresentado à entrada dos países europeus, que
certifique que um viajante já está vacinado contra a covid-19 ou que já recuperou da infeção. Segundo o
primeiro-ministro, a medida poderá estar pronta até ao verão. 'A Comissão ficou de preparar durante os
próximos meses um documento que permita atestar, de uma forma não identificada, que uma pessoa
está numa das seguintes circunstâncias: ou já esteve contaminada com covid, ou já esta devidamente
vacinada, ou realizou um teste que confirma que não está nesse momento contaminado, de forma a
permitir uma maior facilidade de circulação e uma menor necessidade de recurso a medidas como
quarentena', explicou Costa.

Os trabalhos de preparação do documento já começaram no ano passado e, como indicou esta sexta-
feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já há acordo sobre os dados que devem
figurar no certificado.

Segundo adianta o El País, a Comissão Europeia e as autoridades de saúde nacionais fixaram, em
concreto, 20 dados que deveriam figurar no documento. As diretrizes sobre estes conteúdos foram
debatidas na rede comunitária que agrupa as autoridades de saúde - eHealth Network - e previamente
acordadas para a sua possível aplicação.

O desenho do futuro documento, de acordo com o jornal espanhol, inclui quatro dados pessoais: nome
e apelidos, documento de identificação, data de nascimento e género. A resposta a este último ponto
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deverá ser opcional. 

Já a secção sobre a vacina inclui onze dados que permitem o rastreio da dose injetada e dos
profissionais de saúde que a administraram. Estes são os dados relativos à vacinação: patologia para a
qual é dirigida a vacina, descrição genérica da vacina, nome comercial do produto, empresa autorizada
para a sua comercialização, sequência das injeções administradas e o número necessário, identificação
do lote utilizado, data da vacinação, lugar onde a vacina foi administrada, identificação da pessoa que a
administrou, país de vacinação e data da seguinte dose. 

A terceira secção, com cinco dados, refere-se ao emissor do certificado, a sua identificação, data de
emissão e validade e versão digital do documento.

As diretrizes assinalam que 'o certificado será emitido como confirmação de que uma pessoa foi
vacinada, podendo ser emitido em qualquer momento. A sua validade pode ser diferente do período de
imunização esperado'.

O documento do eHealth sublinha que, de momento, este tipo de certificados deve usar-se apenas para
efeitos sanitários.

O projeto do certificado sanitário está a enfrentar resistência em alguns países. França, por exemplo,
teme que o chamado 'passaporte sanitário' possa converter-se numa via de discriminação contra
aquelas pessoas que não receberam a vacina ou como forma de pressão para aqueles que não
pretendem receber a vacina.

Falta de dados científicos condiciona 'certificado verde'
António Costa disse esta sexta-feira que a falta de dados científicos consolidados condiciona a criação de
um 'certificado verde' europeu para facilitar a livre circulação no contexto da covid-19, mas confia 'que
até ao verão esse documento exista'. 

Numa conferência de imprensa, em Lisboa, para dar conta das discussões no Conselho Europeu de
quinta-feira sobre a resposta coordenada europeia à pandemia da covid-19, António Costa sublinhou a
necessidade de, ao mesmo tempo que são adotadas medidas para conter a propagação do vírus,
'assegurar as melhores condições para o funcionamento do mercado interno e para a liberdade de
circulação no espaço europeu'.

'Nesse sentido, a Comissão ficou de preparar durante os próximos meses um documento que permita
atestar, de uma forma não identificada, que uma pessoa está numa das seguintes circunstâncias: ou já
esteve contaminada com covid, ou já esta devidamente vacinada, ou realizou um teste que confirma
que não está nesse momento contaminado, de forma a permitir uma maior facilidade de circulação e
uma menor necessidade de recurso a medidas como quarentena', explicou.

Observando que 'não gostaria de usar a expressão 'passaporte sanitário'', o primeiro-ministro precisou
que 'aquilo que está a ser previsto é a existência de um documento que agilize e dispense a realização de
quarentenas', o que, reforçou, 'pode decorrer de várias circunstâncias', incluindo a vacinação, mas
também ao 'facto de uma pessoa ter imunização natural por já ter estado contaminada' ou de 'ter sido
testada e ter-se verificado que não era portadora de vírus'. 

'Para a realização deste documento, é sobretudo fundamental que a Comissão Europeia possa ter
informação científica consolidada sobre o grau de imunização assegurado pelas vacinas e também pela
imunização por via da contração do vírus. Esses são os fatores essenciais que neste momento
condicionam a existência desse documento', assinalou então. 

Apontando que um documento desta natureza 'obviamente facilitará muito a liberdade de circulação,
ajudará muito o funcionamento do mercado interno e ajudará naturalmente a que o turismo possa ter
uma retoma mais tranquila do que a que teve por exemplo no verão passado', António Costa defendeu
que 'o ideal é que este certificado verde não seja um certificado nacional, seja um certificado comum a
toda a UE e seja objeto de reconhecimento mútuo'.

O primeiro-ministro argumentou que 'isso é aquilo que garante que qualquer um possa entrar em
Portugal sem se sujeitar a quarentena e é aquilo que garante simultaneamente que os portugueses
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possam deslocar-se sem terem de se sujeitar a quarentena'.

'Nós somos defensores de uma medida à escala europeia, e é com esse objetivo que, enquanto
presidência [do Conselho da UE], estamos a trabalhar em conjunto com a Comissão, e é com esse
objetivo também que a Comissão está a trabalhar. E o desejo que todos temos é que até ao verão esse
documento exista', concluiu.

Com Lusa.

(Link)
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DINHEIRO VIVO

28/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Forte quebra no transporte aéreo atira TAP para um ano de lay-
off
Após acordos de emergência ratificados pelos tripulantes e pilotos da T AP, governo
saúda esforço dos sindicatos e trabalhadores e frisa que acordos são "dão ainda mais
credibilidade ao plano de reestruturação" que está ainda em análise em Bruxelas.

Muitos serão os que sonham com a próxima viagem depois de quase um ano de pandemia. Mas são
poucos os que viajam. A TAP operou em fevereiro apenas 7% da sua capacidade e o mesmo estima que
a aconteça em março, ou seja que realize entre 25 a 45 voos por dia. Com mais de sete mil
funcionários, e com as suas operações em níveis muito baixos, a empresa liderada por Ramiro Sequeira
decidiu aderir ao lay-off clássico a partir de segunda-feira, 1 de março. Haverá assim uma redução dos
períodos normais de trabalho ou suspensão de contratos, algo que pode durar um ano.Numa
comunicação interna, a companhia aérea explica aos funcionários que "do presente processo de 'lay-off'
não resultará redução de remuneração para os trabalhadores para além da que resultar das reduções
determinadas pelo(s) Acordo(s) de Emergência celebrados com as organizações sindicais".A terceira
vaga da pandemia, que assolou tanto Portugal como outros destinos europeus, tem vindo a agravar a
crise das transportadoras aéreas. Para se ter uma ideia, no início de março do ano passado, face aos
primeiros casos de infeções pelo novo coronavírus na Europa, a transportadora aérea decidiu cancelar
cerca de 1000 voos entre março e abril e travar investimentos não estratégicos. Alguns dias depois, a 9
de março, a TAP anunciava um novo "ajuste", cancelando mais 2500 voos nos próximos meses. Com o
estado de emergência decretado a 19 de março de 2020, a TAP foi reduzindo fortemente a operação -
tendo em abril e maio realizado apenas alguns voos para assegurar ligações às regiões autónomas,
repatriamento de cidadãos e para trazer material médico para Portugal. O verão deu uma pequena lufada
de oxigénio, ainda assim, a companhia concluiu os primeiros nove meses com prejuízos na casa dos 700
milhões de euros. Os números totais de 2020 ainda não foram revelados mas, e dado que o último
trimestre não foi de uma forte recuperação da atividade, é possível que os prejuízos de 2020 sejam
ainda maiores.Com o plano de reestruturação ainda a ser negociado com Bruxelas, esta sexta-feira os
membros do sindicato que representa os pilotos (SPAC) e os associados do sindicato que representa os
tripulantes (SNPVAC) deram luz verde aos acordos de emergência alcançados entre as estruturas
sindicais, a TAP e o governo. O regime sucedâneo, que estava a ser preparado e que ditava cortes
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salariais mais graves e mais despedimentos se os tripulantes e pilotos não tivessem ratificado os
acordos, fica assim sem efeito.O ministério de Pedro Nuno Santos, que tem a tutela da empresa, numa
nota à imprensa, avança que estes dois sindicatos tinham ainda de ratificar os acordos sendo este um
"passo essencial que faltava cumprir para dar por fechado um período muito exigente". Louvando o
"sentido de responsabilidade" quer dos sindicatos, quer dos trabalhadores, o ministério das
Infraestruturas diz ainda que os acordos de emergência, que suspendem algumas cláusulas dos acordos
de empresa, "representam um compromisso muito firme de todos com o futuro da companhia, dão
ainda mais credibilidade ao plano de reestruturação que o Estado português continuará a negociar com a
Comissão Europeia ao longo das próximas semanas".Tanto o presidente executivo da TAP, como o
presidente do Conselho de Administração, estiveram na última terça-feira em audiências parlamentares.
Ramiro Sequeira frisou que o plano de reestruturação, apesar de ser muito duro para os trabalhadores,
vai permitir garantir 7000 postos de trabalho, a força de trabalho que estima ser necessária para 2022.
Com os desconfinamentos a darem ainda passos tímidos em vários destinos, com a manutenção da
proibição de voos para o Reino Unidos e Brasil durante a primeira quinzena de março, a operação da TAP
continuará assim a ser reduzida nas próximas semanas. O setor do turismo, ao qual a aviação está
intimamente ligada, acredita que no verão deste ano poderá começar a assistir-se a alguma
recuperação, embora muito longe dos níveis de 2019.Miguel Frasquilho, presidente do Conselho de
Administração, admitiu no parlamento que não acredita que Bruxelas não viabilize o plano de
reestruturação. No entanto, admitiu que a resposta não deverá chegar até ao final do primeiro trimestre,
como anteriormente previsto. Dado que a TAP terá apenas liquidez para fazer face a despesas apenas
até ao final de março, o governo estará a preparar uma injeção de 200 milhões de euros, segundo a
imprensa.
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PÚBLICO
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A Madeira já abriu totalmente a turistas com certificado de
vacinação
Medida abrange também quem chegar ao arquipélago com certificado atestando que já
teve a doença e está recuperado. O  objectivo é impulsionar o turismo, com quebras
próximas dos 70%.

É uma medida que pretende incentivar o turismo, que, por estes dias, anda pela hora da morte. Quem
chega à Madeira com um certificado de vacinação, tem agora entrada facilitada no arquipélago, através
do “corredor verde” no aeroporto madeirense.

Desde que foram implementadas no Funchal medidas de combate à pandemia, e um controlo apertado a
quem chega, que esta via simplificada era destinada exclusivamente a quem aterrava na região
autónoma com um teste negativo ao SARS-CoV-2, o vírus que provoca a doença covid-19, feito há
menos de 72 horas. A medida passa, desde início de Janeiro, a ser alargada a quem tenha completado o
ciclo de vacinação ou apresente um certificado válido (até 90 dias) que comprove que está recuperado
da covid-19.

“A decisão representa um voto de confiança na nova fase que o mundo está a viver, para além
de incentivar as visitas à ilha, e ser um estímulo à actividade económica”, enquadra a Associação de
Promoção da Madeira (AP-Madeira), que é responsável pela comunicação do destino com os mercados
externos.

Este documento, passaporte ou certificado, tem de ser validado pelo respectivo país de origem, e além
das informações pessoais do portador (nome, data de nascimento, número identificativo de saúde), tem
de constar o tipo de vacina, a data das tomas e o período de imunização indicado pela bula do
medicamento.
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Em relação aos recuperados da covid-19, o procedimento é semelhante. Para serem inseridos no
‘corredor verde’ têm de ter apresentado um documento válido por 90 dias e certificado pelas
autoridades de saúde do país de origem, que comprove que tiveram a doença e estão recuperados.

“Se o documento apresentado indicar que o turista recuperou há mais de 90 dias, o portador fica sujeito
às condições normais. Tem de fazer novo teste, e permanecer em confinamento obrigatório enquanto
aguarda o resultado”, adianta a AP-Madeira, destacando que os testes realizados no aeroporto e nas
clínicas protocoladas no continente pelo governo madeirense continuam a ser gratuitos.

Este processo de certificação passa pela app ‘MadeiraSafe’, com que as autoridades regionais estão a
acompanhar 3618 viajantes que se encontram no arquipélago. “O comprovativo de vacinação ou o
comprovativo de recuperado devem ser submetidos na app antes da realização da viagem”, explica a
mesma fonte, ressalvando que mesmo obedecendo a estes critérios (vacinação ou recuperação), todos
o s turistas estão a obrigados a respeitar as normas sanitárias em vigor na região autónoma: uso
obrigatório de máscara, a partir dos 6 anos; distanciamento social; higienização frequente das mãos e
cumprimento do recolher obrigatório (entre as 19 e as 5 horas, durante a semana, e entre as 18 e as 5
horas, ao fim-de-semana).

“Estas novas medidas de acesso ao ‘corredor verde’ são uma realidade possível de existir
devido à entrada do mundo num novo ciclo de esperança, providenciada pelas vacinas aprovadas”,
avança a AP-Madeira, dizendo que a decisão reflecte não só “um voto de confiança” como um estímulo
à economia regional, cujo principal motor é precisamente o turismo.

Esta semana, durante a apresentação do Plano de Recuperação e Resiliência para a Madeira, o vice-
presidente do executivo madeirense quantificou em 68,1% a quebra nos proveitos globais do sector, em
consequência de uma descida de 64,2% no número de hóspedes, e de 66,1% nas dormidas.

Os últimos dados da covid-19 na Madeira, divulgados esta quinta-feira, contabilizam 7086 casos desde o
início da pandemia, que resultaram em 64 óbitos. Existem 1350 casos activos, 44 pessoas
hospitalizadas, cinco das quais nos cuidados intensivos.

Decisão não é inédita
Esta decisão da Madeira, não sendo inédita - pois já foi adoptada por outros países e regiões -, surge
numa altura em que a União Europeia debate a emissão de certificados que atestem a vacinação contra
a covid-19. 

Países como a Grécia ou Espanha vêem neste documento um caminho essencial para a retoma do
turismo, enquanto Alemanha e França mostram muitas reticências, argumentando que a implementação
do certificado tornaria, na prática, a vacinação obrigatória. Em resultado, quem não pudesse ou quisesse
ser vacinado poderia ser alvo de discriminação.

A posição do Governo português sobre esta matéria não está fechada: o Ministério da Economia e
Transição Digital considerou, na semana passada, prematura esta discussão, pois a vacinação ainda não
foi generalizada, estando focada nos grupos prioritários.

A Dinamarca foi o primeiro país a adoptar um “passaporte de vacinação”, que certifica que a pessoa foi
imunizada contra a covid-19. O documento foi implementado a 3 de Fevereiro e o país tem esperança
que tenha impacto positivo no turismo já neste Verão.
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Dono da British Airways e Iberia soma mais de 6.700 milhões de
prejuízos no ano passado
A pandemia arrasou o negócio da aviação. Somados, os prejuízos das quatro companhias
integrantes do grupo IAG - British Airways, Iberia, Aer Lingus e Vueling - ascendem a
6.729 milhões de euros.

A pandemia atingiu duramente a aviação e os resultados das transportadoras aéreas são a prova. O
grupo IAG, que resultou da fusão entre a britânica British Airways e a espanhola Iberia, anunciou para
2020 um resultado negativo em todas as suas quatro companhias. O maior prejuízo foi registado pela
Britsih Airways, a maior empresa do grupo: 3.880 milhões de euros.A Ibéria registou perdas operacionais
de 1.411 milhões de euros, a irlandesa Aer Lingus de 563 milhões de euros e a low cost Vueling, que
também integra o grupo, 875 milhões.Se somarmos, as perdas operacionais registadas pelas quatro
companhias do grupo IAG totalizam 6.729 milhões de euros.Segundo o site espanhol elEconomista, que
avança os números, as receitas da transportadora de bandeira espanhola caíram 60% para 2.259
milhões de euros. O transporte de passageiros foi o segmento mais afetado, movimentando apenas
1.160 milhões, ou seja 71,4% menos do que no ano anterior.Por seu turno, as receitas da British
Airways derraparam 75,7% para 4.001 milhões de euros.O grupo IAG destaca o desempenho do
negócio de carga, que ajudou a rentabilizar alguns voos de longo curso, nomeadamente da British
Airways, que registou uma subida de 25%, para 890 milhões, nesta área. Ler mais
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Depois dos acordos de emergência, TAP segue para a redução do
número de trabalhadores
Esta sexta-feira, a empresa viu serem validados os dois últimos acordos de emergência
que estavam em aberto. Falta agora fechar o pacote de medidas voluntárias e definir se
avança para um despedimento colectivo, e qual será a sua dimensão.

Após os acordos de emergência terem sido aceites esta sexta-feira pelos dois últimos grupos de
trabalhadores da TAP que faltavam pronunciarem-se, os tripulantes de cabine associados do Sindicato
Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) e os pilotos associados do Sindicato dos Pilotos
da Aviação Civil (SPAC), a transportadora aérea precisa agora de fechar o pacote de medidas voluntárias
para determinar quantas pessoas vão sair da empresa.No âmbito dessas mesmas medidas, vão ser
contabilizadas as candidaturas de trabalhadores a pré-reformas e reformas antecipadas, bem como a
rescisões voluntárias (há ainda licenças sem vencimento e trabalho a tempo parcial). Estas últimas
contemplam, além do que a lei prevê, uma majoração de 25% e uma bonificação de 2,5 salários até ao
limite de 250 mil euros, com acesso ao subsídio de desemprego.Nos casos em que o valor a pagar ao
trabalhador for superior a 50 mil euros, a TAP diz que dividirá o montante em três anos: 40% no
primeiro ano e 30% em cada um dos dois anos seguintes (com uma bonificação de 5%).Com os
acordos de emergência que vão vigorar até ao final de 2024 – e que têm diferenças entre si, conforme a
classe profissional e o desfecho das negociações – foram poupados cerca de 1200 postos de trabalho
(entre tripulantes, pilotos e pessoal de terra ligado ao SITEMA, após cortes mais profundos do que
seriam aplicados a nível geral) dos 2000 que a TAP tinha afirmado que havia “em excesso”.Assim, há
ainda perto de 800 trabalhadores em risco, o que abre a porta a um despedimento colectivo nesta
empresa pública (o Estado passou a deter 72,5% do capital). No entanto, isso só será determinado
depois de 14 de Março, data em que termina o período de adesão às medidas voluntárias, e que terão
efectivação no final desse mês.Na passada terça-feira, no âmbito de uma audição parlamentar, o
presidente executivo da TAP, Ramiro Sequeira, afirmou as medidas estavam a ter uma “adesão positiva”,
com “mais de 300 candidaturas” dentro das diferentes modalidades, mas sem as discriminar.Para já,
entram em vigor em Março as medidas previstas nos acordos que vão reduzir os custos com pessoal (a
começar pela redução generalizada de 25% do valor dos vencimentos acima dos 1330 euros), e a
empresa anunciou também nesta sexta-feira que vai aderir já a partir do próximo dia 1 ao regime de
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layoff, o que permitirá transferir para a Segurança Social grande parte dos encargos salariais.Na
mensagem aos trabalhadores, assinada pelo presidente do conselho de administração, Miguel Frasquilho,
e por Ramiro Sequeira, afirma-se que a empresa vai “recorrer ao layoff clássico”, ou seja, à modalidade
que já existia antes das variantes deste mecanismo criadas na sequência da pandemia de covid-19.Os
gestores clarificam que “da adesão a este regime não resultará redução de remuneração, para além da
que resultar das reduções já previstas nos acordos de emergência que forem aplicáveis”, e que a adesão
pode prolongar-se por doze meses. “Todos os colaboradores serão informados individualmente sobre a
modalidade que lhes será aplicada”, explicam.De acordo com lei, “durante o período de redução ou
suspensão [ligado ao layoff], bem como nos 30 ou 60 dias seguintes à aplicação das medidas,
consoante a duração da respectiva aplicação não exceda ou seja superior a seis meses, o empregador
não pode fazer cessar o contrato de trabalho de trabalhador abrangido por aquelas medidas”.Isto não
quer dizer, no entanto, que a empresa descarta um despedimento colectivo. Uma hipótese, de acordo
com as informações recolhidas pelo PÚBLICO, é a TAP poder rever o universo de trabalhadores
abrangidos pelo layoff num determinado período, para depois preparar o processo. O PÚBLICO enviou
questões sobre esta matéria à TAP, mas não foi possível receber respostas.No comunicado enviado aos
trabalhadores pela administração, nada é referido sobre o processo de redução de pessoal. Nessa
mensagem, os gestores sublinham que os sacrifícios “são muitos e muito duros”, e reiteram que o
objectivo é “assegurar a sustentabilidade e viabilidade da TAP”.Este sábado, quem também se
pronunciou foi o Governo, com o Ministério das Infra-estruturas a emitir um comunicado no qual nada
diz sobre o que falta ainda definir em termos do quadro final de trabalhadores. Referindo-se à votação
dos acordos de emergência que ocorreram neste sexta-feira, o ministério liderado por Pedro Nuno
Santos diz que esse era “o passo essencial que faltava cumprir para dar por fechado um período muito
exigente em que foi possível à empresa e aos seus trabalhadores acordarem as condições
remuneratórias e laborais que vão vigorar ao longo da implementação do plano de reestruturação nos
próximos quatro anos”.O que foi negociado, sublinha-se, vem dar “ainda mais credibilidade ao plano de
reestruturação que o Estado português continuará a negociar com a Comissão Europeia ao longo das
próximas semanas”. “A conclusão deste processo negocial e a definição do plano de reestruturação a
implementar pela empresa até 2024 permitirão iniciar uma nova fase na vida da TAP”, acrescenta-se no
mesmo comunicado.
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Empresários do Algarve criticam fala de apoios específicos para
região
Complexidade dos mecanismos de apoio existentes é também uma das maiores queixas.

Apoios demasiado genéricos, sem atenção à especificidade da economia do Algarve, e falta de
perspetivas para reabrir fronteiras e o transporte aéreo foram algumas das queixas feitas neste sábado
por empresários da região afetados pela pandemia de covid-19.A falta de atividade turística está a deixar
as empresas descapitalizadas e em dificuldades e os representantes de agências de viagens, de aluguer
de automóveis ou de alojamento local, entre outros, mostraram-se críticos com os mecanismos de
apoio criados pelo Governo, num webinar que juntou micro, pequenos e médios empresários do distrito
de Faro.Entre os empresários participantes na iniciativa, organizada pela Confederação Portuguesa de
Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME), estava Luís Agulhas, gerente de uma microempresa de
alojamento local, em Olhão, que criticou a "complexidade tremenda" com que os empresários se
confrontam para aceder aos apoios.A mesma fonte considerou que a multiplicidade de apoios existentes
criou um jogo de "empurra, empurra", que umas vezes beneficia uns setores e deixa outros de fora, o
que obriga, os empresários ou os contabilistas, a saber o que estão exatamente a fazer", porque correm
o "risco de impossibilitar candidaturas a outros apoios"."Foi criado um mosaico que não é de todo
informativo e exige um conhecimento específico do que se está a fazer", afirmou Luís Agulhas, frisando
que o "microempresário é agora um especialista na gestão financeira de alto grau e, se não for, está
votado a uma dificuldade acrescida" aos efeitos da pandemia na atividade turística.Burno Fraga, da
Associação de Empresários por Quarteira, disse que o Algarve é uma zona turística e "se não há voos,
não há turistas, o desemprego em massa está à vista", e pediu para "simplificar" e ter em atenção a
"especificidade" da economia do Algarve, "muito dependente do turismo"."Oitenta por cento dos
negócios estão fechados, os que estão a funcionar estão só a trabalhar por teimosia, orgulho e vontade
das pessoas, mas a perder, a pagar rendas, impostos, muitos deles, como eu, não conseguimos aceder
aos apoios, porque não há pessoas que nos ajudar a simplificar este processo", afirmou.Gonçalo
Valente, gerente de agências de viagem e operador turístico, disse que os "apoios não estão a chegar
igual a toda a gente" e "falta de informação" e "incerteza" sobre "o que vai acontecer ao turismo". "Este
fecho e a imprevisão que temos na reabertura das fronteiras, para tidos nós, que dependemos do
turismo, deixa-nos aqui um vazio muito grande e um medo de continuar a investir, porque é difícil
acreditar no que vai acontecer", argumentou.Armando Santana, empresário no aluguer de automóveis,
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também criticou a falta de "medidas claras" e "específicas" para cada setor e recordou que as empresas
de "rent-a-car" têm mais de 90% do trabalho "com o turismo" e têm "a frota quase toda parada"."As
coisas têm de ser delineadas com cabeça, tronco e membros, se não se puder dar 100, que se dê 50,
mas que sejam canalizados para tapar efetivamente buracos" nas empresas, considerou.
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Algarve a ser uma das escolhas preferidas seja para comprar
casa e aqui ficar de forma permanente ou como estou a fazer
alguns estrangeiros que chegam apenas de forma temporária e
que escolhem para morar uma solução menos definitiva
Algarve a ser uma das escolhas preferidas seja para comprar casa e aqui ficar de forma
permanente ou como estou a fazer alguns estrangeiros que chegam apenas de forma
temporária e que escolhem para morar uma solução menos definitiva

Algarve a ser uma das escolhas preferidas seja para comprar casa e aqui ficar de forma permanente ou
como estou a fazer alguns estrangeiros que chegam apenas de forma temporária e que escolhem para
morar uma solução menos definitiva
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Forte quebra no transporte aéreo atira TAP para um ano de lay-
off
Após acordos de emergência ratificados pelos tripulantes e pilotos, governo saúda
esforço de trabalhadores e frisa que acordos “dão mais credibilidade ao plano de
reestruturação”.
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Covid-19. Empresários criticam fala de apoios específicos para o
Algarve - Renascença
Apoios demasiado genéricos e falta de perspetivas para reabertura das fronteiras foram
algumas das queixas.

Veja também: Apoios demasiado genéricos, sem atenção à especificidade da economia do Algarve, e
falta de perspetivas para reabrir fronteiras e o transporte aéreo foram algumas das queixas feitas, este
sábado, por empresários da região afetados pela pandemia de covid-19. A falta de atividade turística
está a deixar as empresas descapitalizadas e em dificuldades e os representantes de agências de
viagens, de aluguer de automóveis ou de alojamento local, entre outros, mostraram-se críticos com os
mecanismos de apoio criados pelo Governo, num "webinar" que juntou micro, pequenos e médios
empresários do distrito de Faro. Entre os empresários participantes na iniciativa, organizada pela
Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME), estava Luís Agulhas, gerente
de uma microempresa de alojamento local, em Olhão, que criticou a "complexidade tremenda" com que
os empresários se confrontam para aceder aos apoios. A mesma fonte considerou que a multiplicidade
de apoios existentes criou um jogo de "empurra, empurra", que umas vezes beneficia uns setores e
deixa outros de fora, o que obriga, os empresários ou os contabilistas, a saber o que estão exatamente
a fazer", porque correm o "risco de impossibilitar candidaturas a outros apoios". "Foi criado um mosaico
que não é de todo informativo e exige um conhecimento específico do que se está a fazer", afirmou Luís
Agulhas, frisando que o "microempresário é agora um especialista na gestão financeira de alto grau e, se
não for, está votado a uma dificuldade acrescida" aos efeitos da pandemia na atividade turística. Burno
Fraga, da Associação de Empresários por Quarteira, disse que o Algarve é uma zona turística e "se não
há voos, não há turistas, o desemprego em massa está à vista", e pediu para "simplificar" e ter em
atenção a "especificidade" da economia do Algarve, "muito dependente do turismo". "Oitenta por cento
dos negócios estão fechados, os que estão a funcionar estão só a trabalhar por teimosia, orgulho e
vontade das pessoas, mas a perder, a pagar rendas, impostos, muitos deles, como eu, não
conseguimos aceder aos apoios, porque não há pessoas que nos ajudar a simplificar este processo",
afirmou. Gonçalo Valente, gerente de agências de viagem e operador turístico, disse que os "apoios não
estão a chegar igual a toda a gente" e "falta de informação" e "incerteza" sobre "o que vai acontecer ao
turismo". . "Este fecho e a imprevisão que temos na reabertura das fronteiras, para tidos nós, que
dependemos do turismo, deixa-nos aqui um vazio muito grande e um medo de continuar a investir,
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porque é difícil acreditar no que vai acontecer", argumentou. Armando Santana, empresário no aluguer
de automóveis, também criticou a falta de "medidas claras" e "específicas" para cada setor e recordou
que as empresas de "rent-a-car" têm mais de 90% do trabalho "com o turismo" e têm "a frota quase
toda parada". "As coisas têm de ser delineadas com cabeça, tronco e membros, se não se puder dar
100, que se dê 50, mas que sejam canalizados para tapar efetivamente buracos" nas empresas,
considerou.
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Covid-19: Empresários do Algarve criticam falta de apoios
específicos para região
Apoios demasiado genéricos, sem atenção à especificidade da economia do Algarve, e
falta de perspetivas para reabrir fronteiras e o transporte aéreo foram algumas das
queixas feitas hoje por empresários da região afetados pela pandemia de covid-19

A falta de atividade turística está a deixar as empresas descapitalizadas e em dificuldades e os
representantes de agências de viagens, de aluguer de automóveis ou de alojamento local, entre outros,
mostraram-se críticos com os mecanismos de apoio criados pelo Governo, num “webinar” que juntou
micro, pequenos e médios empresários do distrito de Faro.Entre os empresários participantes na
iniciativa, organizada pela Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME),
estava Luís Agulhas, gerente de uma microempresa de alojamento local, em Olhão, que criticou a
“complexidade tremenda” com que os empresários se confrontam para aceder aos apoios.A mesma
fonte considerou que a multiplicidade de apoios existentes criou um jogo de “empurra, empurra”, que
umas vezes beneficia uns setores e deixa outros de fora, o que obriga, os empresários ou os
contabilistas, a saber o que estão exatamente a fazer”, porque correm o “risco de impossibilitar
candidaturas a outros apoios”.“Foi criado um mosaico que não é de todo informativo e exige um
conhecimento específico do que se está a fazer”, afirmou Luís Agulhas, frisando que o “microempresário
é agora um especialista na gestão financeira de alto grau e, se não for, está votado a uma dificuldade
acrescida” aos efeitos da pandemia na atividade turística.Burno Fraga, da Associação de Empresários por
Quarteira, disse que o Algarve é uma zona turística e “se não há voos, não há turistas, o desemprego
em massa está à vista”, e pediu para “simplificar” e ter em atenção a “especificidade” da economia do
Algarve, “muito dependente do turismo”.“Oitenta por cento dos negócios estão fechados, os que estão a
funcionar estão só a trabalhar por teimosia, orgulho e vontade das pessoas, mas a perder, a pagar
rendas, impostos, muitos deles, como eu, não conseguimos aceder aos apoios, porque não há pessoas
que nos ajudar a simplificar este processo”, afirmou.Gonçalo Valente, gerente de agências de viagem e
operador turístico, disse que os “apoios não estão a chegar igual a toda a gente” e “falta de informação”
e “incerteza” sobre “o que vai acontecer ao turismo”. “Este fecho e a imprevisão que temos na
reabertura das fronteiras, para tidos nós, que dependemos do turismo, deixa-nos aqui um vazio muito
grande e um medo de continuar a investir, porque é difícil acreditar no que vai acontecer”,
argumentou.Armando Santana, empresário no aluguer de automóveis, também criticou a falta de
“medidas claras” e “específicas” para cada setor e recordou que as empresas de “rent-a-car” têm mais
de 90% do trabalho “com o turismo” e têm “a frota quase toda parada”.“As coisas têm de ser
delineadas com cabeça, tronco e membros, se não se puder dar 100, que se dê 50, mas que sejam
canalizados para tapar efetivamente buracos” nas empresas, considerou.MHC // MLS
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TAP só tem liquidez para março
A companhia não tem dinheiro para pagar a trabalhadores e fornecedores para lá de
março. Governo tenta injetar 200 milhões, mas tem oposição de Bruxelas. Groundforce
anunciou que não tem dinheiro para pagar fevereiro.
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Companhias aéreas devem continuar com liquidez negativa em
2021
Associação Internacional de T ransporte Aéreo lembra que os dados anteriores, de
novembro de 2020, ″indicavam que as companhias aéreas iriam ter liquidez positiva no
quarto trimestre de 2021″.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) piorou as suas previsões para 2021, afirmando
agora que as companhias aéreas vão ficar com liquidez negativa este ano, quando anteriormente previa
uma melhoria no quarto trimestre."A Associação Internacional de Transporte Aéreo divulgou novas
análises demonstrando que a indústria da aviação deverá permanecer com liquidez negativa durante
2021", pode ler-se num comunicado de imprensa divulgado na quarta-feira.A IATA lembra que os dados
anteriores, de novembro de 2020, "indicavam que as companhias aéreas iriam ter liquidez positiva no
quarto trimestre de 2021", sendo que agora esse cenário só deverá ocorrer em 2022."Estima-se que as
perdas de liquidez em 2021 atingiram agora 75 mil milhões de dólares [cerca de 62 mil milhões de
euros] a 95 mil milhões de dólares [78,5 mil milhões de euros], depois dos anteriormente antecipados
48 mil milhões de dólares [39,7 mil milhões de euros]", pode ler-se no comunicado.A IATA atribui a
revisão em baixa a um "fraco começo" em 2021, sendo agora "claro que a primeira metade de 2021
será pior que o anteriormente antecipado"."Isto acontece porque os governos apertaram as restrições
às viagens em resposta às novas variantes da Covid-19. Os adiantamentos de reservas para o verão
(julho-agosto) estão atualmente 78% abaixo dos níveis de fevereiro de 2019", refere a organização
internacional.Um cenário otimista antecipado pela IATA "veria as restrições gradualmente levantadas uma
vez que estejam vacinadas as populações vulneráveis nas economias desenvolvidas, mas apenas a
tempo de facilitar uma procura tépida no pico da temporada de verão no hemisfério norte" do
globo."Neste caso em 2021 a procura ficaria nos 38% dos níveis de 2019. As companhias aéreas iriam
perder 75 mil milhões de dólares [62,1 mil milhões de euros] durante o ano", segundo a IATA.Já num
cenário pessimista veria as companhias aéreas a perder 95 mil milhões de dólares (78,5 mil milhões de
euros), com "uma tendência de melhoria de uma perda de 33 mil milhões de dólares [27,3 mil milhões
de euros] no primeiro trimestre reduzindo-se para 16 mil milhões de dólares [13,3 mil milhões de euros]
no quarto trimestre"."O fator deste cenário seria que os governos mantivessem restrições de viagens
significativas durante o pico da temporada de viagens de verão. Neste caso, a procura de 2021 estaria
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só a 33% dos níveis de 2019", de acordo com a IATA.Alexandre de Juniac, diretor-geral e presidente
executivo da organização, afirmou, citado no comunicado, que "2021 está a projetar-se para ser um
ano muito mais difícil que o anteriormente esperado", acrescentando que "serão necessários mais
pacotes de emergência por parte dos governos"."Uma indústria da aviação funcional pode
provavelmente energizar a recuperação económica da Covid-19. Mas isso não irá acontecer se houver
falhanços massivos antes da crise acabar. Se os governos não podem abrir as suas fronteiras, vamos
precisar que abram as suas carteiras com ajuda financeira para manter as companhias aéreas viáveis",
afirmou o responsável.O diretor-geral da IATA afirmou que serão necessários "meses de preparação"
para efetuar planeamento e para reabrir a indústria, a implementação de um passaporte de viagens IATA
relacionado com credenciais de saúde, e ainda "padrões globais" de registo de testes e vacinas.
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Covid-19: EasyJet defende testagem sem custos para
passageiros em vez de proibir viagens
Lisboa, 26 fev 2021 (Lusa) -- O  diretor da easyJet para Portugal defendeu hoje que deve
ser dada primazia à utilização de testes à covid-19, em vez de proibições às viagens, e
que "não é aceitável" serem os passageiros a pagar o teste.

Lisboa, 26 fev 2021 (Lusa) -- O diretor da easyJet para Portugal defendeu hoje que deve ser dada
primazia à utilização de testes à covid-19, em vez de proibições às viagens, e que "não é aceitável"
serem os passageiros a pagar o teste."Deve dar-se primazia à utilização de testes confiáveis, acessíveis
e rápidos em vez de proibições ao direito de viajar", defendeu José Lopes, numa resposta escrita à
Lusa.O responsável afirmou, ainda, que "não é aceitável que os passageiros tenham de suportar o custo
de um tipo de teste, que é, muitas vezes, mais caro do que a própria viagem".Esta posição surge depois
de, na quinta-feira, mais de 60 organizações de viagens e de turismo, representativas do setor europeu,
incluindo a easyJet, terem pedido aos países da União Europeia (UE) um plano para a retoma do setor
no verão, solicitando também a ajuda de Bruxelas para recuperar a liberdade de circulação.O diretor para
Portugal da companhia aérea de baixo custo considerou também que "não é justo" sujeitar a quarentena
as pessoas que, para poderem viajar, já apresentaram um teste negativo para a presença de
coronavírus.Adicionalmente, a transportadora defendeu que, "com base em evidências recentes", as
pessoas vacinadas contra a covid-19 devem ser isentas de testes, quarentena e outras restrições para
viajar."A vacinação, não devendo ser um pré-requisito para viajar, deve ser utilizada para auxiliar a este
reinício das viagens aéreas", sublinhou José Lopes.Neste sentido, o responsável considerou que os países
da União Europeia "devem, urgentemente, chegar a acordo para a existência de formulários, requisitos
para documentação e/ou certificados de vacinação que possam ser implementados à medida que o
processo de vacinação acelera no espaço europeu", lembrando, ainda, que "a maioria destas soluções já
está a ser implementada na Madeira".José Lopes lembrou que na Madeira, o custo do teste para
viajantes é suportado pela região autónoma, "obtendo um retorno posterior ao ver o impacto positivo
dessas medidas na economia regional".A easyJet reiterou que "é hora de se implementar uma política
europeia comum que garanta uma abordagem homogénea para as viagens internacionais dentro do
espaço europeu", terminando, assim, com "as restrições avulsas por toda a Europa", que, na sua ótica,
criam uma "enorme destabilização entre os setores de viagens e turismo europeus e seus
trabalhadores".Uma política comum para o setor da aviação daria também "uma perspetiva de clareza e
previsibilidade em torno dessas mesmas restrições", o que José Lopes considerou "absolutamente vital"
para "mitigar o risco para o emprego em todo o setor e o enorme impacto negativo junto da economia
europeia"."É muito importante que se estabelece um conjunto claro de medidas coordenadas e uma
visibilidade de como será o futuro (em qualquer possível cenário, de melhoria ou de nova vaga) que
ajude a restabelecer a confiança do público. Essa é a única possibilidade que temos de poder salvar a
próxima temporada de verão", salientou o diretor.José Lopes disse acreditar que as pessoas "estão
cheias de vontade" de viajar, porém isso "só será possível com o levantar de restrições, que são, neste
momento, o maior entrave a circulação de pessoas dentro da Europa"."É urgente preparar desde já um
plano de retoma", acrescentou, instando os Governos a agir neste sentido.MPE // MSFLusa/Fim
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Madeira olha para pandemia como oportunidade e reforça
orçamento para promoção
Eduardo Jesus, secretário Regional da Cultura e do T urismo da Madeira, realçou que o
investimento feito tem reforçado o posicionamento "muito forte ao nível da segurança no
destino".

Quando surgiu a pandemia em março de 2020, a Madeira foi dos primeiros destinos nacionais a reagir e
a tomar ações para controlar a propagação da COVID-19, mas não só. O arquipélago foi o  primeiro
destino nacional a lançar um Manual de Boas Práticas no âmbito da pandemia, além de ter acionado uma
operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos do arquipélago muito antes de outros e de
ainda ter iniciado um processo de certificação de boas práticas em relação à gestão de riscos biológicos,
que atualmente já conta com 57 entidades certificadas.Todo este investimento, disse Eduardo Jesus,
secretário Regional da Cultura e do Turismo da Madeira, contribuiu para um posicionamento “muito
forte ao nível da segurança no destino”.  Estas operações acabaram por  valer à Madeira “muita
credibilidade e um respeito internacional muito grande”, realçou o responsável numa conferência de
apresentação da renovação do estatuto de Destino Preferido da APAVT 2021.Contudo, a estratégia da
Madeira não se fica por aqui e o destino criou um corredor verde “para facilitar o acesso das pessoas que
já estão vacinadas ou que já estiveram em contacto com a COVID-19”. Eduardo Jesus deixa claro que
esta medida não significa que “os que não tiveram contacto com a COVID ou não estejam vacinados
não possam viajar, pelo contrário. Há facilidade de viajar e de usufruir deste serviço que foi montado aqui
na Madeira para os acolher”.“Estamos a afirmar um destino seguro, mas com uma capacidade enorme
de oferecer experiências para todos aqueles que precisam e querem viajar”, frisou o responsável.Um dos
mercados que a Madeira prevê voltar a receber em força este ano será o nacional, à semelhança do que
aconteceu em 2020, quando no mês de agosto o mercado português cresceu mais do que em outros
anos pré-pandemia. Para ajudar na promoção junto do mercado nacional contribuirá a renovação como
Destino Preferido da APAVT 2021 que, segundo o secretário regional, “não se trata de um conjunto de
boas intenções” mas uma parceria que tem resultados práticos. “No final de 2016 quando fomes Destino
Preferido da APAVT crescemos 18% no mercado nacional, daí para a frente foi sempre a consolidar”,
exemplificou, realçando que esta parceria pretende fomentar o negócio dos agentes turísticos 
madeirenses e dos agentes de viagens e operadores turísticos que trabalham com o destino. “Não há
nenhum apoio que possa substituir o nosso trabalho”.Para continuar a reforçar a promoção do destinos
junto dos mercados emissores, Eduardo Jesus realçou que a Associação de Promoção da Madeira conta
com 15,3 milhões de euros de orçamento, “mais dois milhões de euros do que teve no ano de
2020”.“Durante este período da pandemia, a Madeira preferiu olhar para esta grande ameaça como uma
grande oportunidade. Julgo que foram conseguidos alguns passos importantes para o que se avizinha.
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Nós não nos retraímos a esta ameaça, ainda reforçámos mais o investimento no turismo”, reiterou. 
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‘O Museu dos Descobrimentos faz muita falta’
Entrevista a André Jordan

63/91



 

64/91



 

65/91



DINHEIRO VIVO

27/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

O ano em que um vírus contaminou a economia
A 2 de março de 2020, Portugal registou os primeiros casos. Eis o impacto de um ano de
covid.

Há quase um ano, Portugal registou os primeiros dois casos de covid-19. Duas semanas depois, vinha a
primeira morte. No dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou o surto de
covid-19 como pandemia e no dia 19 foi declarado por cá o primeiro período do estado de emergência,
que foi renovado a 3 e a 18 de abril.Quase tudo mudou e quase todos os indicadores ficaram pior: da
atividade económica à dívida pública, do saldo orçamental ao excesso de mortalidade. As Nações Unidas
consideram tratar-se de "um ano como nenhum outro" por todas as alterações que o vírus SARS-CoV-2
causou e ainda ninguém sabe quando se poderá regressar à normalidade. Falta conhecer os efeitos
futuros da pandemia e dos sucessivos confinamentos, sobretudo na educação, avisam os especialistas,
dada a suspensão das aulas presenciais que podem agravar desigualdades na aprendizagem das
crianças.Olhando para os grandes números, vemos que, tirando o desemprego - mas já lá vamos - foi
um ano negro. A começar pelo produto interno bruto (PIB).Um final de ano pior O PIB, ainda considerado
o "rei" dos indicadores económicos, encolheu 7,6% no conjunto do ano passado, mas Portugal ainda
conseguiu crescer nos últimos três meses do ano, superando as expectativas. Ontem, o Instituto
Nacional de Estatística (INE) confirmou um ganho de 0,2% em comparação com o terceiro trimestre,
mas menos do que os inicialmente apontados 0,4%.O turismo, que tem sido um dos motores do
crescimento da economia, sofreu no ano passado uma forte contração, face às proibições de
deslocações e fecho de fronteiras.A dívida pública explodiu, sendo que ainda não há dados para o
conjunto do ano inteiro, mas no terceiro trimestre já estava 13 pontos percentuais acima do rácio de
2019.O saldo orçamental voltou a entrar em terreno negativo de forma pronunciada. Até setembro, o
défice atingiu os 7,7% do PIB.Mas a pandemia obrigou os economistas a olhar para outros indicadores
que apontassem caminho sobre o que se estava a passar na economia de uma forma mais rápida. São
os indicadores de alta frequência, como é o caso do consumo de eletricidade. Ao longo do ano passado,
acompanhou os confinamentos e desconfinamentos decretados pelo governo, bem como a reabertura
das atividades. E, no conjunto do ano, registou-se o valor de consumo mais baixo desde 2005,
considerando a correção de temperatura e de dias úteis.O enigma do desemprego Se é certo que o PIB
registou uma contração sem precedentes, provavelmente a mais violenta desde os anos 20 do século
passado, o desemprego não acompanhou, tal como é referido nos manuais de economia. A explicação
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está nos apoios massivos do governo para a manutenção do emprego através de mecanismos como o
lay-off simplificado ou o apoio à retoma, que têm evitado um contingente de desempregados mais vasto
do que o revelado pelas estatísticas oficiais.Em causa, a forma como é contabilizada a população
desempregada e que, devido às limitações na procura ativa de emprego e nos esforços feitos para
encontrar um novo trabalho, acaba por empurrar estas pessoas para a categoria de inativas. Para se ser
considerado desempregado é preciso preencher três requisitos em simultâneo: não ter trabalho
(remunerado ou não); ter procurado ativamente emprego num período específico; e estar disponível
para trabalhar.A taxa de desemprego fechou o ano passado nos 6,8%, representando um aumento de
apenas 0,3 pontos percentuais em relação ao ano anterior. E ficou quase dois pontos abaixo da última
previsão do governo.Para ultrapassar esta limitação do próprio indicador, o INE publica a subutilização do
trabalho. Trata-se de uma forma mais alargada de medir o desemprego e que pode traduzir-se na taxa
de subutilização do trabalho, que no ano passado se fixou nos 13,9%, mais 1,2 pontos percentuais do
que em 2019.A crise também está a afetar mais os trabalhadores com salários baixos, baixa
qualificação, precários e jovens. "Esta não é uma crise da burguesia", considera a economista Susana
Peralta, da Nova SBE, lembrando que "as profissões intelectuais são as mais suscetíveis a entrarem em
teletrabalho, sem o respetivo corte salarial", assinala.Mais mortalidade Também os indicadores de saúde
pública tiveram um ano negativo, se medidos, por exemplo, pelo excesso de mortalidade. O dado
recolhido pelo Eurostat mede a percentagem adicional de óbitos, comparando com a média mensal,
entre 2016 e 2019.De acordo com o Eurostat, o pico terá sido atingido em novembro do ano passado
(25,9%), tendo ficado em dezembro nos 20,2%. E este dado pode ter consequências ainda nos
próximos anos, com a diminuição da esperança média de vida aos 65 anos, diminuindo a idade legal de
acesso à reforma.
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Um ano de pandemia. Turismo afunda em 2020

Um dos principais motores da economia nacional teve um ano com quebras históricas. Um dos veículos
para recuperação da crise que levou ao resgate de Portugal em 2011 viveu em 2020 um ano sem
precedentes na sua história. Pelas unidades de alojamento para turistas passaram menos 61% de
hóspedes, ou seja menos 16,6 milhões de pessoas. As dormidas também afundaram, sendo que o ano
só não foi pior porque os residentes ajudaram, tendo "ido para fora cá dentro". Os hóspedes não
residentes ascenderam a 3,9 milhões em 2020, o que representa uma descida de 75,7%. Em 2019,
Portugal tinha recebido 16,4 milhões de turistas estrangeiros, o que significa que no ano passado perdeu
12,5 milhões de hóspedes não residentes. Apesar de muitas unidades de alojamento terem optado por
encerrar grande parte do ano, foram milhares as empresas, quer de alojamento quer de outras áreas,
que aderiram ao selo clean and safe, do Turismo de Portugal, que atesta as condições de segurança
sanitária das infraestruturas. Além disso, e para tentar minimizar a ausência de estrangeiros e de grandes
eventos, por exemplo, a Região de Turismo de Lisboa lançou uma companha que piscava o olho tanto
aos residentes na região - financiando parte de alguns produtos, como por exemplo passeios para
avistamento de golfinhos - como a portugueses de outros pontos do País, com estadas e iniciativas mais
em conta. Com todo o mundo quase paralisado pelo vírus, o turismo em Portugal deposita fichas no
verão, acreditando que os principais mercados emissores de turistas - como o Reino Unido, França,
Alemanha e Espanha - vão querer deslocar-se para destinos de proximidade e terão índices de confiança
mais elevados para viagens devido à vacina. Ainda assim, o turismo deverá demorar alguns anos para
conseguir gerar os 18,4 mil milhões de euros em receitas turísticas obtidas em 2019, o último ano antes
da pandemia.
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O plano de vacinação devia dar um tratamento especial ao
turismo e à restauração, a opinião é do diretor da nova SBE
O plano de vacinação devia dar um tratamento especial ao turismo e à restauração, a
opinião é do diretor da nova SBE

O plano de vacinação devia dar um tratamento especial ao turismo e à restauração, a opinião é do
diretor da nova SBE
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Fecho de fronteiras dá prejuízo de milhões
Setores do comércio e da hotelaria foram os que mais sofreram no primeiro
confinamento
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A Madeira já reabriu alguns serviços e quer começar já a
recuperar o turismo
A Madeira já reabriu alguns serviços e quer começar já a recuperar o turismo

A Madeira já reabriu alguns serviços e quer começar já a recuperar o turismo
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Covid rouba 29 milhões de euros por dia | Plano para reabertura
apresentado no dia 11
Covid rouba 29 milhões de euros por dia | Plano para reabertura apresentado no dia 11
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Pilotos aprovam corte de salários à tangente
Foram 576 aqueles que se opuseram às propostas do Governo, contra 617 que votaram
a favor
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Covid-19: Ciclistas entre “frustração” e “injustiça” por paragem
competitiva
Os ciclistas do pelotão português de estrada ouvidos pela Lusa não escondem
sentimentos como a frustração e a "injustiça" por uma paragem competitiva que se
arrasta desde novembro, devido aos efeitos da pandemia de covid-19

“Não se compreende. Qualquer outro desporto profissional está a seguir, exceto o ciclismo. […]
Mentalmente, temos de ser fortes, mas por isso é que somos ciclistas. A 10 de abril [data para o
regresso]… porque não já no final de março, se podemos e temos autorização enquanto desporto
profissional? Que mal há nas corridas?”, questiona, à Lusa, o ciclista da Rádio Popular-Boavista João
Benta.Mesmo que compreendam o adiamento da Volta ao Algarve, que protelou o arranque da
temporada para abril, altura em que estão programadas pelo menos quatro provas sob a alçada da
Federação Portuguesa de Ciclismo (a Prova de Abertura, a Clássica Aldeias do Xisto, a Clássica da
Arrábida e a ‘Algarvia’), a retoma parece “tardia”, comenta à Lusa Tiago Machado (Rádio Popular-
Boavista).Machado lembra que os ciclistas profissionais poderão chegar a abril com meio ano de
ausência de corridas, apenas em treinos, e “treinar não é competir”, muito menos para poder “estar à
altura das exigências” aquando do regresso, e nota que a situação do país quanto à covid-19 vai
conhecendo, por estes dias, “outros números, mais animadores”.Quinto classificado na Volta a Portugal
de 2020, Benta lembra que “os ciclistas têm famílias para sustentar, vivem das equipas”, e estas “vivem
dos patrocinadores, que vivem da publicidade”.Sem corridas, diz, há o receio de que se possa
“desenrolar uma bola de neve” que leve a cortes salariais e outros problemas de liquidez no setor, um
medo partilhado por outros colegas de profissão.Sérgio Paulinho, que este ano se vai estrear pela LA
Alumínios-LA Sport, explica à Lusa que os ciclistas entendem as limitações, mas “não deixa de haver
frustração quando se vê outros a poderem praticar o seu desporto”.Já outro dos ‘veteranos’ do pelotão,
o espanhol Gustavo Veloso, aos 41 anos a viver a última época como profissional, na Atum General-
Tavira-Maria Nova Hotel, após oito anos na estrutura da atual W52-FC Porto, quer que o pelotão possa
“continuar a trabalhar” perante uma “situação complicada” em que só resta “ser profissional”, mesmo
que se torne “duro psicologicamente” treinar sem competir.“Sei que os organizadores e a federação
estão a fazer esforços, mas era preciso também que o Governo português facilitasse. O desporto é
parte da solução para ter uma boa saúde, não dos atletas, mas de todas as crianças e adeptos do
desporto, para quem muitas vezes somos motivação. No fim de contas, é uma corrente em que está
tudo ligado”, comenta à Lusa.Também o galego vê esta como “uma situação injusta quando há outras
modalidades a decorrer”, até porque “o ciclismo mostrou” em 2020 que “era possível fazer competições
sem haver um teste positivo”.Lembrando as medidas de segurança, de testes PCR à realização de um
sistema de ‘bolhas’ de segurança durante as provas, entre outras, e que os adeptos podem estar
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“distanciados ao longo do percurso e de máscara”, Veloso sublinha que “há famílias” cujo meio de
subsistência é a modalidade.“Adoro o ciclismo. Este é o meu último ano, não me afeta, mas não quero
que o ciclismo morra, quero que seja melhor. É um desporto muito lindo, lindo demais para que morra”,
atira.Rafael Silva, que vai estrear-se este ano pela Antarte-Feirense após sete épocas na Efapel, diz que
o pelotão já estava “um pouco vacinado” depois da experiência em 2020, “aí sim um choque bastante
grande”.O problema, constata, é que vão vendo “as outras modalidades a circular e a fazer a vida
normal”. “Também nos sentimos um pouco frustrados, porque queremos ir para a estrada, queremos
trabalhar, e creio que fomos um bom exemplo no ano passado”, destaca.Se os ciclistas são “testados e
têm todos os protocolos para combater” o novo coronavírus, não podem ser “grandes causadores de
focos”, considera, pedindo “uma oportunidade para correr”.“Acho injusto para nós. Não critico as outras
modalidades, terão as suas precauções, também fazem de tudo para que tudo corra bem. É injusto para
nós, que tínhamos todas as condições para estarmos na estrada”, lamenta.Ainda assim, afirma querer
“olhar de forma positiva” para o regresso em abril, mesmo que surjam dificuldades “psicológicas”, para
os atletas, e “com os patrocinadores”, ao nível das equipas, com tanto tempo de paragem.César Fonte
(Kelly-Simoldes-UDO) lembra que é preciso ter “consciência do que o país está a atravessar” e entender
o adiamento das provas de fevereiro, considerando que o calendário proposto pela FPC “poderá ser um
bom calendário para o ciclismo nacional”.“Acho que é melhor darem agora uma margem e quando
começar a época haver uma continuidade de corridas até ao final de agosto e setembro, do que
acontecer como no ano passado, em que voltámos a correr, voltámos a parar, e andámos ali sempre a
enrolar, se havia ou não Volta. Psicologicamente é muito mais difícil para nós”, comenta à Lusa.Outro
problema que João Benta lembra tem que ver com as camadas jovens, que estão “a ser esquecidas”, há
tanto tempo sem competir. “Quem está no ativo como profissional, não será para toda a vida. Se se
deixa morrer uma geração de novos atletas, certamente não haverá futuros ciclistas profissionais”,
lamenta.SIF // AMG
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VISÃO

27/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Covid-19: Portugueses do Reino Unido procuram alternativa ou
aguardam fim dos hotéis quarentena
Melissa Real, tal como muitos portugueses de visita a Portugal, foi apanhada
desprevenida pela introdução de quarentena controlada num quarto de hotel no
regresso ao Reino Unido, por isso já pensa em alternativas

“De momento, a ideia para podermos voltar será irmos passar um mês a outro país europeu que não
tenha restrições fronteiriças, Itália ou Espanha por exemplo, e voarmos a partir de lá, já que a
quarentena de hotel, no que diz respeito a países europeus, só se aplica a Portugal”, disse à agência
Lusa. Esta programadora informática de 31 anos, residente em Londres, viajou com o companheiro para
Portugal a 21 de dezembro, já sob restrições reforçadas, e estava consciente do risco de serem
endurecidas, mas o facto de ambos poderem continuar em teletrabalho permite alguma flexibilidade nos
planos de regresso. Acima de tudo, recusa-se a cumprir quarentena de 10 dias num quarto de hotel
designado pelo Governo, medida que foi introduzida em 15 de fevereiro para pessoas que cheguem de
Portugal, a qual teria de custear. Os hóspedes têm de ficar sempre no quarto, com alguma pequenas
pausas para fumar ou apanhar ar sob a vigilância de seguranças, o que já causou alguns protestos.
 “Não, nem pensar. As 1.750 libras (2.020 euros) são por cabeça, nem sequer são por quarto, e a área
para a qual voltaríamos, Gatwick, é simplesmente miserável. Ninguém merece pagar tanto para ficar
preso no quarto a ser alimentado o que o hotel providenciar, tal qual recluso”, afirmou a lisboeta.Melissa
Real está disposta a esperar, mas Carlos Custódio, proprietário de uma escola de dança, começa a ficar
ansioso com o regresso, porque o plano de desconfinamento anunciado pelo primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, permite-lhe reabrir a atividade a 12 de abril. “Preciso de voltar para preparar as coisas,
reunir com os meus empregados, fazer algumas obras. Já pensei ir até Espanha e ficar 10 dias, e depois
viajar, mas as fronteiras estão fechadas. Tenho uma pessoa que me podia levar de camião, mas é
arriscado”, admite à Lusa.Os camionistas são entre as poucas exceções de profissões que estão isentos
de quarentena em hotel, mas as penalidades para as infrações às regras são pesadas. Logo a 16 de
fevereiro, quatro passageiros foram multados em 10 mil libras (11,5 mil euros) no aeroporto de
Birmingham por não terem declarado que viajaram de um país da “lista vermelha”, mas a sanção pode ir
até 10 anos de prisão.De acordo com a força de segurança das fronteiras [Border Force], Paul Lincoln,
só 1% das cerca de 15 mil chegadas internacionais ao Reino Unido atualmente têm de cumprir
quarentena em hotel, ou seja, 150 pessoas por dia, disse na semana passada.Portugal foi incluído na
lista de 33 países sobretudo africanos e sul americanos devido às relações com o Brasil, pois que o Reino
Unido quer evitar a importação de pessoas infetadas com variantes com mutações do coronavírus que
causa a covid-19.A exigência de cumprir a quarentena num quarto de hotel vigiado aplica-se a quem
tenha estado nos 10 dias anteriores num destes países, pelo que fazer uma escala prolongada noutro
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país é uma opção em discussão por mais portugueses nas redes sociais. Além de potencialmente poupar
dinheiro, a vantagem é que, à chegada ao Reino Unido, poderiam cumprir quarentena no conforto da
própria casa, que é também a preferência de Ana Rita Franco, atriz e gerente de uma escola de aulas de
teatro musical. “Tentei voltar antes [de começar a regra dos hotéis, mas os preços dos bilhetes
aumentaram muito. Para mim, o custo é impossível”, alegou, ainda incerta sobre quando irá poder
regressar para o apartamento que continua a pagar renda. O embaixador de Portugal no Reino Unido,
Manuel Lobo Antunes, insurgiu-se contra o “enorme encargo financeiro” e considerou as medidas
“desproporcionadas e injustas”, num artigo publicado na sexta-feira no jornal Daily Telegraph.“A meu ver,
submeter qualquer ser humano a um regime de quarentena extrema, sob vigilância de seguranças, por
um período de dez dias, e às suas próprias custas, não é algo que deva ser considerado”, argumentou.O
diplomata mostra esperança que a melhoria da situação epidémica em Portugal nas últimas semanas
permite a saída da “lista negra” e permitir aos viajantes portugueses e britânicos que cheguem ao Reino
Unido vindos de Portugal cumprir quarentena “no calor e conforto das suas próprias casas”. O Governo
britânico diz que mantém esta medida sob “avaliação constante”, mas não tem prevista data para uma
potencial alteração, seja para remover ou adicionar mais países à lista. O ministro dos Transportes,
Grant Shapps, disse que as as restrições às viagens internacionais deverão manter-se até 17 de maio,
dependendo as alterações de um estudo com medidas para mitigar os riscos que deverá estar pronto a
12 de abril. BM // PJALusa/fim 
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DINHEIRO VIVO

27/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

O ano em que um vírus contaminou a economia
A 2 de março de 2020, Portugal registou os primeiros casos. Eis o impacto de um ano de
covid
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RTP MADEIRA

27/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

MADEIRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5845

REACH: 0

O presidente do Governo diz que a organização de grandes
eventos públicos na Madeira só deve acontecer a partir de
Setembro
O presidente do Governo diz que a organização de grandes eventos públicos na Madeira
só deve acontecer a partir de Setembro

O presidente do Governo diz que a organização de grandes eventos públicos na Madeira só deve
acontecer a partir de Setembro
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JORNAL DE NOTÍCIAS

27/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

UE prepara “certificado verde” de imunidade | Vacinas da
AstraZeneca engavetadas | Negociação com a Rússia para
comprar Sputnik
UE prepara “certificado verde” de imunidade | Vacinas da AstraZeneca engavetadas |
Negociação com a Rússia para comprar Sputnik
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JORNAL DE NOTÍCIAS

27/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 0

Quase dois mil impedidos de passar a fronteira | Easyjet sugere
testes gratuitos em vez de proibir viagens | Cruz Vermelha fez
mais de 40 mil testes em escolas
Quase dois mil impedidos de passar a fronteira | Easyjet sugere testes gratuitos em vez
de proibir viagens | Cruz Vermelha fez mais de 40 mil testes em escolas
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PÚBLICO

27/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 0

Certificados já são exigidos na Madeira
É uma medida que pretende incentivar o turismo.
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