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Em Janeiro, menos de metade dos hotéis permaneceram abertos
e aqueles que estiveram a funcionar registaram mais de oitenta
por cento de quebras nas dormidas
Em Janeiro, menos de metade dos hotéis permaneceram abertos e aqueles que
estiveram a funcionar registaram mais de oitenta por cento de quebras nas dormidas

Em Janeiro, menos de metade dos hotéis permaneceram abertos e aqueles que estiveram a funcionar
registaram mais de oitenta por cento de quebras nas dormidas
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Ministros de turismo debatem necessidade de alargar na Europa
os apoios ao sector
Estados reclamam que os instrumentos financeiros possam ser ajustados e estendidos
temporalmente para responder ás necessidades das empresas a braços com uma crise
de liquidez, explica a secretária de Estado do Turismo

Os ministros de Turismo da Europa debateram esta segunda-feira a necessidade e ajustar e estender
instrumentos financeiros para o sector, tendo em conta necessidades de curto e médio prazo, disse a
secretária de Estado do Turismo.Rita Marques, que esteve no encontro, por videoconferência, falou da
"necessidade de solicitar à comissão que possa ajustar e estender os instrumentos financeiros que se
encontram neste momento disponíveis e foram colocados à disposição dos Estados-membros para que
as empresas de turismo encontrem nesses instrumentos uma resposta cabal às suas necessidades
específicas".A governante referiu depois que "o que os Estados-membros reclamam é que estes
instrumentos financeiros possam ser ajustados e estendidos temporalmente, em alguns casos, de modo
a responder às necessidades específicas das empresas do sector do turismo que se veem a braços com
restrições grandes a nível de liquidez e que podem traduzir-se a curto ou médio prazo em problemas de
solvência se não for possível nós todos, Estados-membros, acudirmos da forma que se impõe".Os
ministros debateram ainda "a necessidade de harmonizar as regras de viagem, estabilizando aqui os
protocolos a nível dos testes, sejam eles rápidos ou não e a nível da declaração que deve acompanhar
qualquer viajante de modo a garantir que ou está vacinado ou que se encontra imune ou tem um
resultado de teste negativo", salientou.A Comissão Europeia já anunciou que vai apresentar este mês
uma proposta legislativa para criar um livre-trânsito digital que permita retomar as viagens em altura de
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pandemia de covid-19, comprovando a vacinação ou a recuperação dos cidadãos.A informação foi
avançada esta segunda-feira 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.Ursula von der Leyen garantiu, ainda, que
este certificado digital "respeitará a proteção dos dados, segurança e privacidade".Os ministros do
Turismo debateram ainda uma "terceira e última conclusão, que resultou num consenso alargadíssimo,
que é a necessidade de sublinhar o contributo que o turismo pode aportar à agenda verde e digital",
adiantou Rita Marques.A reunião decorreu esta segunda-feira, por videoconferência, num encontro
extraordinário promovido pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.
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Turismo acentua queda em janeiro com menos 78% de hóspedes
e de dormidas
Instituto Nacional de Estatística revelou esta segunda-feira que o sector do alojamento
turístico registou 308.400 hóspedes e 709.900 dormidas em janeiro

O sector 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 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
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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%).Em
janeiro, em termos de dormidas de não residentes, o Alentejo apresentou um decréscimo de 68,9%,
enquanto as restantes regiões apresentaram quedas superiores a 80%.Pelo contrário, a estada média
nos estabelecimentos de alojamento turístico aumentou 0,4%, para 2,30 noites, depois de, em
dezembro, ter caído 4,9%.MPE // CSJLusa/Fim

5/24



EXPRESSO

02/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 0

Portugal vai propor medidas para retomar circulação na UE "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"

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital anunciou esta segunda-feira que, na reunião
informal de ministros do Turismo 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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Como mudou a economia portuguesa num ano de pandemia
Dívida pública e privada, défice orçamental, PIB, exportações, importações, turismo,
restauração. Como reagiu à economia portuguesa à pandemia da Covid-19?

PIB registou queda históricaO Produto Interno Bruto (PIB) registou uma queda histórica de 7,6% em
2020. Esta queda fica abaixo dos 8% esperado pelo Governo.“Em 2020, o PIB contraiu 7,6% em
volume (crescimento de 2,5% em 2019), refletindo os efeitos marcadamente adversos da pandemia
COVID-19 sobre a atividade económica”, disse o INE a 26 de fevereiro.“Para esta variação do PIB, a
procura interna apresentou um contributo negativo expressivo (-4,6 p.p. que compara com +2,8 p.p.
em 2019), devido, sobretudo, à contração do consumo privado. A procura externa líquida acentuou o
contributo negativo em 2020 refletindo sobretudo a diminuição sem precedente das exportações de
turismo”, analisou o INE.99 mil empregos destruídos O desemprego aumentou 0,3% pontos percentuais
para os 6,8% em 2020. Apesar da taxa de desemprego não ter sofrido grande alteração, a verdade é
que foram destruídos 99 mil empregos na economia portuguesa em 2020, com a redução em 2% da
população empregada, que ficou nos 4,814 milhões de pessoas, a redução mais acentuada desde
2013.O segundo trimestre de 2020 foi o mais afetado tendo desaparecido 134 mil empregos face ao
trimestre anterior, devido ao início da pandemia no país em março do ano passado e o consequente
confinamento generalizado a partir de 22 de marçoExportações afundaram 10% As exportações
nacionais de bens afundaram 10,2% em 2020 face a 2019 para 53,7 mil milhões de euros, impactadas
fortemente pela venda de combustíveis. Já as importações recuaram 15,2% para 67,8 mil milhões de
euros.“Desde 2009 que as exportações de bens não apresentavam uma variação homóloga negativa”,
observou o Instituto Nacional de Estatística (INE) na sua publicação de 9 de fevereiro.A última queda
anual nas exportações foi registada há mais de 10 anos quando as exportações de bens recuaram
18,4% em 2009. Desde então foram sempre registados aumentos anuais, com destaque para 2010,
quando sofreu o maior aumento anual desde então, seguido de 2011 com 14,9%. Antes desta quebra
anual, o valor percentual mais baixo foi registado em 2016 (0,8%).O défice da balança comercial de
bens diminuiu 6.024 milhões de euros para 14.051 milhões de euros durante o ano de 2020.Em 2020,
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as exportações e importações de Combustíveis e lubrificantes diminuíram 32,1% e 35,6%,
respetivamente, face a 2019 “correspondendo à categoria económica com maiores decréscimos
relativos no total do ano”.Dívida pública atingiu valor recorde A dívida pública aumentou para 270.408
milhões de euros em dezembro de 2020, atingindo assim um novo máximo histórico, segundo os dados
do Banco de Portugal divulgados no início de fevereiro. Face a 2019 de dezembro, a dívida disparou 20,4
mil milhões de euros.Assim, o peso da dívida pública subiu para 133,7% do PIB no ano passado, também
um novo máximo histórico, segundo os dados do Banco de Portugal divulgados no início de
fevereiro.Este valor ficou ligeiramente abaixo do esperado pelo Governo que estimativa que tivesse
atingido os 134,8% do PIB em 2020.A contribuir para a subida da dívida pública está o aumento dos 
títulos de dívida (17,6 mil milhões de euros), dos empréstimos (1,7 mil milhões) e das responsabilidades
em depósitos (1,1 mil milhões de euros), por via, principalmente, das emissões de certificados do
Tesouro. Os depósitos das administrações públicas, por sua vez, atingiram os 23,9 mil milhões de euros
no final de 2020, mais  9,4 mil milhões de euros face ao final de 2019.No Orçamento do Estado para
2021, o Governo prevê uma queda da dívida pública este ano: “Prevê-se uma redução do rácio de -3,9
p.p. [pontos percentuais] para 130,9% do PIB. O principal contributo será dado pela retoma do
crescimento nominal do PIB e, em segundo plano, pela redução dos depósitos das administrações
públicas em cerca de 1,7 p.p. do PIB”.Endividamento de economia nacional atinge os 368,8% do PIBO
peso do endividamento do Estado, empresas e famílias subiu para os 368,8% do PIB em 2020. O
aumento foi de 30 pontos percentuais face aos 336,8% registados no final de 2019.Deste total, 342,5
mil milhões de euros dizem respeito ao sector público e 403,3 mil milhões de euros dizem respeito ao
sector privado.Apesar do agravamento, este resultado fica longe do recorde de 420% do PIB atingido
em 2013, refletindo o impacto da pandemia da Covid-19 na economia nacional.Do excedente ao
regresso ao défice no espaço de um anoDepois de ter registado em 2019 o primeiro excedente
orçamental em tempos de democracia, Portugal regressou ao défice orçamental em 2020. Do céu ao
inferno no espaço de um ano, devido à pandemia da Covid-19. O Governo prevê que o défice
orçamental em 2020 possa ficar abaixo dos 7,3% previstos no Orçamento do Estado para 2021.“A
evolução mais positiva do emprego, com reflexo na receita fiscal e contributiva permite-nos antecipar
que o défice orçamental em contas nacionais de 2020 deverá ficar abaixo dos 7,3% previstos no
Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), devendo ficar mais próximo do valor inicialmente previsto
no Orçamento Suplementar de 2020”, isto é, entre 6,3% e abaixo de 7,3%, sinalizou a tutela de João
Leão a 27 de janeiro.Esta antecipação foi feita depois de ter sido revelado que o saldo orçamental
deteriorou-se em 9.704 milhões de euros em 2020, em contabilidade pública, atingindo um défice de
10.320 milhões de euros.Na mesma altura, o Governo alertou que a forte vaga pandémica registada em
janeiro deverá provocar uma revisão em baixa das estimativas para este ano. “A segunda vaga da
pandemia, mais intensa do que o esperado, e as medidas restritivas de confinamento associadas, com
maiores apoios ao rendimento das famílias e às empresas, deverão conduzir a uma revisão em baixa do
cenário macroeconómico e do saldo orçamental para 2021”.Desde 1984 que hotéis em Portugal não
registavam um número tão baixo de turistas estrangeirosOs hotéis em Portugal receberam menos
61,3% de hóspedes em 2020 face a período homólogo para um total de 10,5 milhões de hóspedes. Já
o número de dormidas caiu 63% para 26 milhões, segundo os dados do INE.De acordo com estes
dados, foram registadas 13,6 milhões de dormidas de residentes (cidadãos a residir em Portugal),
menos 35% face a período homólogo, o “valor mais baixo desde 2013”.Em termos de dormidas de não
residentes (turistas que não residem em Portugal), estas recuaram 75% para 12,3 milhões de dormidas,
o “valor mais baixo desde 1984”.Registaram-se 13,6 milhões de dormidas de residentes (-35,4%;
+6,5% em 2019), o valor mais baixo desde 2013, e apenas 12,3 milhões de dormidas de não
residentes (-74,9%; +3,8% em 2019), o valor mais baixo desde 1984.O número de dormidas atingiu
assim um mínimo desde 1993, ano em que o país registou um total de 23,6 milhões de dormidas.Em
termos de hóspedes, os estabelecimentos de alojamento turístico registaram uma quebra de 61% no
número de hóspedes, 10,5 milhões, e menos 61% de dormidas para um total de 26 milhões.Em 2020,
os proveitos totais do sector do alojamento turístico recuaram 661% para 1.457 milhões de euros. Já
os proveitos de aposento recuaram 66% para 1.088 milhões de euros.“A pandemia Covid-19 teve
notoriamente um forte impacto nos resultados anuais”, analisa o INE.Metade dos restaurantes já
despediram desde o início da pandemiaMetade dos restaurantes em Portugal já despediu desde o início
da pandemia, segundo dados da AHRESP divulgados em janeiro.Do total de restaurantes no país, 19%
reduziram em mais de 50% os postos de trabalho a seu cargo e 20% assumem que não vão conseguir
manter todos os postos de trabalho até ao final do primeiro trimestre de 2021, segundo o inquérito
mensal da AHRESP, referente ao mês de dezembro, realizado pela Nielsen. Ler mais
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Turismo português teve uma quebra de praticamente 80%
Turismo português teve uma quebra de praticamente 80%

Turismo português teve uma quebra de praticamente 80%
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Comissão Europeia deve apresentar até ao final deste mês, uma
proposta para a criação do passe digital verde
Comissão Europeia deve apresentar até ao final deste mês, uma proposta para a criação
do passe digital verde

Comissão Europeia deve apresentar até ao final deste mês, uma proposta para a criação do passe digital
verde
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Turismo continua em queda livre com mais de 50% dos hotéis
fechados
Em janeiro, foram registados cerca de 308 mil hóspedes e pouco mais de 709 mil
dormidas, revelou INE
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Metade dos alojamentos turísticos estiveram encerrados em
janeiro
Os dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que o
alojamento turístico captou 308,4 mil hóspedes em janeiro, o que representa uma queda
de 78,3% face a igual mês do ano passado
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Passaporte digital só em junho
Comissão Europeia avança com proposta legislativa para criar livre-trânsito digital, mas
porta-voz da instituição diz que trabalho técnico demorará, pelo menos, três meses a
realizar
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Turismo algarvio sofre perdas de 800 milhões
Empresários algarvios, pessimistas com evolução para o setor hoteleiro, já falam numa
“Páscoa comprometida”
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Europa deve aprovar certificado de imunidade até ao verão
Ministros responsáveis pelo Turismo desejam reabrir fronteiras
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Trabalhadores da Groundforce em protesto contra o atraso no
pagamento dos salários
Manifestação acontece na estação de metro junto ao aeroporto Humberto Delgado, em
Lisboa.

Os trabalhadores da Groundforce manifestam-se esta terça-feira, na estação de metro junto ao
aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, contra o atraso no pagamento dos salários de fevereiro e os
"cortes cegos" nos setores da aviação e 'handling'".Promovido pelo coletivo SOS Handling, o protesto
decorre entre as 12:00 e as 14:00, na entrada da estação do Aeroporto do Metropolitano de
Lisboa.Para quarta-feira está agendada nova manifestação em Lisboa, convocada pela Comissão de
Trabalhadores (CT) da Serviços Portugueses de Handling (SPdH, comercialmente designada Groundforce
Portugal), entre as 11:30 e as 14:00 horas, junto ao Ministério das Infraestruturas e Habitação, que
tutela o setor.O protesto de hoje acontece após a administração da empresa que presta assistência em
escala ao Grupo TAP ter comunicado, numa carta endereçada na passada quinta-feira aos trabalhadores,
que a empresa não está em condições de pagar os salários de fevereiro sem que esteja concluído o
processo de empréstimo bancário em curso, devido a uma falha num pagamento da TAP. "O coletivo
SOS Handling vem aqui demonstrar todo o apoio à primeira ação de mobilização dos trabalhadores da
SPdH/Groundforce contra o não pagamento de salários e pela resistência ao corte de salários e direitos
que se antevê com o empréstimo da austeridade", lê-se num comunicado emitido pela estrutura.
Salientando viver-se atualmente "um momento de decisões para a empresa", o coletivo manifesta "todo
o apoio" a "todas as ações que estejam a favor da manutenção dos postos de trabalho e do não ataque
à contratação coletiva - como infelizmente aconteceu aos irmãos da TAP". Sustentando que "os setores
da aviação e da assistência em terra são estratégicos para a soberania e economia nacional", o coletivo
defende que "a aviação e os aeroportos são e devem permanecer no domínio do serviço público".A SOS
Handling reclama a "reposição de tudo o que está a ser tirado" aos trabalhadores, reivindicando,
nomeadamente, o pagamento do prémio de distribuição de lucros relativo a 2019 (segundo a cláusula
54.ª do AE -Acordo de Empresa), o acerto das progressões nas carreiras já vencidas (também inscritas
no AE) e "o pagamento segundo acordado em outubro de 2020 do subsídio de férias relativo a 2020,
conforme as regras estabelecidas previamente em boa fé". Contesta ainda "o ataque aos horários
especiais, que diminuiu os salários líquidos de centenas de trabalhadores" e "a mobilidade funcional
administrativamente determinada e sem ter em conta a perda de conhecimento nas áreas", rejeitando
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"qualquer despedimento" e a solução do empréstimo, que "não é uma solução para os trabalhadores,
mas sim para os patrões". A SOS Handling reivindica também "melhores condições de trabalho" e a
manutenção do AE "sem qualquer tipo de interferência", rejeitando as "negociações secretas entre ORTs
[organizações representativas dos trabalhadores], Governo e patrões" e "quaisquer acordos afastados
da deliberação democrática dos trabalhadores em plenário".Detida em 49,9% pela TAP, a Groundforce
presta assistência em terra às companhias aéreas nos aeroportos.
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PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • FRANCISCO JOSÉ

CARDOSO

FAV: 3

AVE: € 1700

REACH: 0

O pior Janeiro desde 1975 e 1976
Para muitos, quanto menos turistas, melhor. Mas para o sector, a situação não podia ser
mais dramática.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

02/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARGARIDA PEIXOTO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 0

O ano em que a covid fechou a economia em casa
Em apenas 12 meses, mudou quase tudo: a casa passou a ser o centro da atividade
económica e o que não cabe dentro dela encolheu. Esta é a história da pandemia contada
pelos números
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