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Diogo Lacerda Machado e Esmeralda Dourado demitem-se da
TAP. Novo CEO já está escolhido
Saídas dos dois gestores têm efeitos no final de abril.

Dois gestores da TAP, Diogo Lacerda Machado e Esmeralda Dourado, demitiram-se do conselho de
administração da companhia aérea.A SIC sabe que os dois gestores mostraram-se indisponíveis ao
acionista Estado para continuar na administração, a partir de 30 de abril. Os mandatos terminaram no
final de dezembro.Diogo Lacerda Machado, advogado, foi quem liderou o processo negocial de reversão
da privatização da TAP.Estas saídas, com efeitos a partir do final de abril, acontecem no arranque do
plano de reestruturação da companhia aérea.Todos os orgãos sociais da TAP terminaram o mandato.O
novo presidente executivo já está escolhido e tem currículo no setor da aviação. O atual CEO, Ramiro
Sequeira, poderá continuar, mas como administrador executivo.Não está garantida a continuidade do
atual chairman Miguel Frasquilho.A decisão ainda não foi tomada pelo primeiro-ministro.A TAP está sob
os acordos de emergência que visam garantir a reestruturação da empresa. Para já, a companhia entra
em lay-off, mas o objetivo é reduzir o número de trabalhadores através de rescisões ou reformas
antecipadas.Cada trabalhador terá já sido informado, no último fim de semana, da situação concreta de
redução de horário que se aplica já neste mês de março a todo o pessoal de terra e tripulantes.O
Governo considerou que os sindicatos terem aceitado os acordos de emergência foi o passo essencial
para fechar um período muito exigente, que ainda foi apenas o início de um plano que, ao longo das
próximas semanas, o Ministério das Infraestruturas continuará a negociar com a Comissão Europeia.O
Governo mostra-se satisfeito com o entendimento alcançado na TAP entre os sindicatos e a
administração da empresa. A companhia aérea avançou com lay-off na segunda-feira. Depois de pilotos
e tripulantes terem assinado o acordo de emergência, o ministro das Infraestruturas emitiu um
comunicado em que afirma que se fechou "um ciclo muito exigente para a empresa, que implica um
espírito de sacrifício dos trabalhadores".Pedro Nuno Santos considera que o acordo simboliza um
compromisso em relação ao futuro da companhia e acredita que no fim do processo, a TAP passe a ser
uma empresa autónoma e sustentável.
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Taxistas com quebra de serviços na ordem dos 70% a nível
nacional
A Federação Portuguesa do T áxi (FPT ) afirmou esta quarta-feira que os taxistas
registaram uma quebra de serviços de cerca de 70% a nível nacional, que atribuiu ao
decréscimo do turismo e à concorrência desleal das plataformas eletrónicas de
transporte.O presidente da FPT, Carlos Ramos, foi hoje

A Federação Portuguesa do Táxi (FPT) afirmou esta quarta-feira que os taxistas registaram uma quebra
de serviços de cerca de 70% a nível nacional, que atribuiu ao decréscimo do turismo e à concorrência
desleal das plataformas eletrónicas de transporte.O presidente da FPT, Carlos Ramos, foi hoje ouvido na
2.ª Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Lisboa, no âmbito do Acompanhamento da
Situação Económica da Cidade, tendo em conta a pandemia de covid-19.“Nós estamos com uma quebra
de serviços que anda à roda dos 70%. Naturalmente que a ausência do turismo foi determinante para
esta quebra de serviços. São 70% a menos mensalmente que nós estamos a fazer a nível nacional e
podemos dizer que na cidade de Lisboa os números são idênticos”, disse.Segundo o responsável,
“muitos enpresários em Lisboa depositaram as suas licenças na Câmara Municipal” e suspenderam a
atividade como empresários, ao abrigo da legislação que permite que os carros possam estar
imobilizados 365 dias, e “alguns suspenderam mesmo a atividade junto da Autoridade Tributária”.Carlos
Ramos destacou ainda que outro fator determinante para a crise no setor “é a concorrência desleal” das
Plataformas de Transporte Individual e Remunerado de Passageiros em Veículos Descaracterizados a
partir de Plataforma Eletrónica (TVDE) que, segundo acusou, “não cumprem” nomeadamente a limitação
de transporte de dois clientes nos bancos traseiros imposta pela lei, nem muitas vezes o limite de 10
horas de trabalho imposto aos motoristas.“Estão naturalmente a concorrer deslealmente connosco,
porque não há uma fiscalização efetiva, porque a identificação destas viaturas no exterior não é possível
de acompanhar”, afirmou, salientando que o autocolante identificativo dos carros de TVDE “é fácil de ser
retirado” e que devem ser encontradas melhores formas de os identificar facilmente.O presidente da FPT
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disse ainda que este “grave problema afeta o setor a nível nacional e muito em especial” em Lisboa e no
Porto, “onde a concorrência cada vez é mais feroz”, e defendeu que a gestão do serviço das
plataformas deve passar do poder central para o poder local.“Nós pedimos muita fiscalização sobre este
tipo de viaturas e ela não é possível de se fazer porque a própria polícia tem dificuldades em identificar
estes carros, a não ser que parasse os carros todos para saber se são TVDE ou se não são”,
considerou.Ramos sugeriu um modelo já aplicado em Espanha, onde tanto os taxistas como os veículos
de TVDE têm uma matrícula azul para mais fácil identificação, sendo também permitido o acesso das
autoridades aos servidores das plataformas para verificar o total de horas de trabalho dos
motoristas.“Cá as promessas foram muitas independentemente de estarmos sempre contra a existência
da lei. As promessas foram muitas, o Governo comprometeu-se connosco que esta era uma solução
que era para corrigir. Não há correção nenhuma. E como vocês sabem esta situação está a agravar para
além da crise que é geral que afeta toda a gente, mas eles agravam ainda mais a situação prejudicando
naturalmente o setor do táxi”, concluiu.Os elementos recolhidos pelos deputados municipais durante a
audição do setor do táxi ocorrida hoje vão servir para um conjunto de sugestões e recomendações que
o grupo vai aprovar na próxima sexta feira e que serão objeto de deliberação no plenário da Assembleia
Municipal de Lisboa. Ler mais
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OMS defende que vacina Covid-19 não pode ser requisito para
viajar - Renascença
Organização Mundial da Saúde pede a aeroportos para não perguntarem a viajantes se
estão vacinados. Adverte que estar não estar vacinado contra a covid-19 não devia
impedir alguém de viajar, por não serem conhecidos os efeitos da vacinação na redução
dos contágios.

Veja também: A Organização Mundial da Saúde (OMS) advertiu esta quarta-feira que os aeroportos e
outros pontos de entrada num país não devem pedir aos viajantes que provem estar vacinados contra a
covid-19. No relatório epidemiológico que publica semanalmente sobre a pandemia, a OMS insiste que as
vacinas contra a doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2 não podem ser um requisito para viajar, uma
vez que ainda não são conhecidos os seus efeitos na redução dos contágios, na duração da imunidade
que proporcionam, ou se protegem contra formas leves da covid-19. Além disso, “dar prioridade aos
viajantes pode ter como consequência uma administração inadequada de doses da vacina em pessoas
com alto risco de contrair formas graves de covid-19”, acrescentou a agencia da ONU. A OMS realçou
ainda que a utilização de “certificados de imunidade” para viajantes internacionais (tanto para os que
foram vacinados como para os que possuem anticorpos após superar a doença) não é recomendável
“nem está sustentada atualmente por provas científicas”. No relatório, a OMS reitera que as pessoas
com mais de 60 anos, ou com doenças crónicas, ou pertencentes a outros grupos de risco, devem
evitar viajar para países com risco elevado de transmissão da covid-19. Por outro lado, sublinha que os
viajantes internacionais “não devem ser considerados como casos suspeitos de covid-19”. O tráfego de
passageiros internacionais caiu 60% em comparação a 2019 (menos 2,7 mil milhões de viajantes), o
que provocou uma quebra de receitas das companhias aéreas estimada em 371 mil milhões de dólares
(cerca de 307,5 mil milhões de euros).
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Montijo: CTP critica novo adiamento e lamenta que se recuperem
“outras opções de localização”
A CT P defende que “a recuperação económica do país depende do aumento” da
capacidade aérea e diz que o setor não pode aceitar mais um atraso num problema que
tem 50 anos.

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) veio esta quarta-feira, 3 de março, lamentar a decisão do
Governo que, depois da ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil ter indeferido o pedido de
apreciação prévia de viabilidade de construção do aeroporto do Montijo, avançou com “a possibilidade de
recuperar outras opções de localização que foram amplamente discutidas e abandonadas, como é o
caso de Alcochete”.Num comunicado enviado à imprensa, a CTP defende que “a recuperação económica
do país depende do aumento” da capacidade aérea, motivo pelo qual diz não poder aceitar mais um
adiamento num problema que se arrasta há 50 anos.“A recuperação económica do país depende do
aumento da nossa capacidade aeroportuária. Quantas mais avaliações e estudos vamos precisar para
tomar uma decisão sobre uma obra essencial que o próprio Governo considera de interesse nacional e
estratégico? Não podemos aceitar mais um adiamento, temos de avançar para a solução que melhor
responde em termos de custos, competitividade e rapidez a um problema que se arrasta há mais de
cinco décadas”, aponta Francisco Calheiros, presidente da CTP, citado num comunicado enviado à
imprensa.A CTP lembra que o Ministério das Infraestruturas e da Habitação (MIH) revelou que o Governo
vai avançar, no quadro da expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, para a realização
de um processo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), que contemplará outras soluções, bem como
para a revisão da legislação no sentido de eliminar aquilo que configura um poder de veto das autarquias
locais sobre o desenvolvimento destas infraestruturas de interesse nacional e estratégico.
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Hotelaria fecha 2020 com perda de 3270 milhões na receita total:
menos 73%
A hotelaria nacional fechou o ano passado com uma perda total de receita de 3270
milhões de euros, o que representa uma quebra de 73% face a 2019, revelou esta
quarta-feira um inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

A hotelaria nacional fechou o ano passado com uma perda total de receita de 3270 milhões de euros, o
que representa uma quebra de 73% face a 2019, revelou esta quarta-feira um inquérito da Associação
da Hotelaria de Portugal (AHP)."Fechamos nos 73% [de quebra], ou seja, 3270 milhões de perda total
de receita na hotelaria", disse aos jornalistas a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, durante
a apresentação do inquérito "Balanço 2020 & Perspetivas 2021".Relativamente às receitas de
alojamento, a perda total a nível nacional foi na ordem dos 69%.Segundo os dados da AHP, a taxa de
ocupação hoteleira anual foi "mísera", fixando-se nos 26%, tendo sido Lisboa, Açores, Madeira e a zona
Norte as regiões mais afetadas."Dentro do mau relativo [...], tivemos o Alentejo com a melhor
performance relativa em termos de taxa de ocupação, ainda assim na ordem dos 40%", revelou a
AHP.Menos significativa foi a quebra do preço médio por quarto, que rondou os 20%, demonstrando
que, nos períodos em que estiveram abertos, os estabelecimentos hoteleiros não praticaram preços
expressivamente mais baixos.Do total dos inquiridos, 89% apontou Portugal como principal mercado em
2020, seguindo-se Espanha (apontado por 63% dos inquiridos) e França (indicado por 45%)."Apenas
27% dos inquiridos apontou o Reino Unido como um dos três principais mercados em 2020. [...] O
mercado interno, que não significa mais do que 30% das dormidas atualmente, foi apresentado como
principal mercado por 89% dos inquiridos, o que é uma alteração de paradigma", disse Cristina Siza
Vieira.Com as condições atuais - fronteiras fechadas, aviões em terra e plano de vacinação em curso -
quase 40% dos inquiridos admitiram não reabrir portas até ao final deste ano. Apenas um em cada
quatro hotéis disse ter reservas para o verão deste ano. Apesar de se sentir "algum movimento" nas
reservas em estabelecimentos hoteleiros, elas são "de uma timidez confrangedora", com apenas cerca
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de 25% dos inquiridos já com reservas para aquela altura.Assim, para julho, apenas 23% dos inquiridos
disseram ter já reservas registadas, para agosto 24% e para setembro 25%."Vai ser um ano muito,
muito tímido em termos de aberturas. [...] Vai ser um ano ainda pobre em termos de oferta de
alojamento, porque, naturalmente, vai haver ainda muito pouca procura", salientou a presidente
executiva.O inquérito foi realizado entre 4 e 28 de fevereiro, pelo Gabinete de Estudos e Estatística da
AHP, junto dos empreendimentos turísticos associados e aderentes ao AHP Tourism Monitors, de todas
as regiões do país.
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Hotelaria: A retoma só chegará no verão de 2022 para quase um
terço dos empresários - Renascença
T rinta por cento dos hotéis não deverão abrir até ao fim de 2021. Dados são avançados
pelo Balanço de Perspetivas da Associação da Hotelaria de Portugal, revelado esta
quarta-feira.

Veja também: Quase um terço dos empresários do setor do turismo acredita que retoma só chegará no
verão de 2022, avança um inquérito feito pela AHP - Associação da Hotelaria de Portugal divulgado esta
quarta-feira. Depois de um ano muito duro para o setor do turismo por causa da Covid-19, em que a
hotelaria perdeu mais de 70% das suas receitas, é ainda com algum ceticismo que os empresários
encaram a retoma. Este ano, se for, é muito tímida; mais consistente, só no verão do próximo ano.
Com muitas incertezas e sempre dependendo do evoluir da pandemia, da vacinação, da retoma do
transporte aéreo e claro, das medidas de apoio às empresas e à manutenção do emprego. São algumas
das conclusões do inquérito feito pela AHP - Associação da Hotelaria de Portugal, a que responderam
mais de 500 associados. Os mais corajosos, entre os que têm as unidades hoteleiras encerradas,
preveem reabrir já neste mês de março. Mas são menos de 15% do total dos inquiridos pela AHP. A
confiança vai aumentando até junho, atingindo os 65%, percentagem que se mantém até ao fim do ano.
Para Cristina Siza Vieira, presidente executiva da AHP, esta situação “é muito perturbadora”: significa que
mais de 30% não sabe se abre, não tem perspetivas ou não vai mesmo reabrir até ao fim do ano. Ainda
assim, a percentagem daqueles que declaram encerrar definitivamente é muito residual: não chega a
0,5%. “Muito, muito preocupante, é a região de Lisboa”. Os hotéis só pensam começar a reabrir em
maio e a percentagem de aberturas cresce até julho, mas sem atingir os 60% e assim se mantém até
ao fim do ano. Lisboa e também o Porto são destinos que vivem (também) do turismo de negócios,
com hotéis de preços mais elevados e que antes da pandemia, tinham grande procura. E essa é uma das
grandes incógnitas para o futuro: o que vai acontecer com o turismo de negócios e eventos, que valia
11% da receita do turismo, a nível mundial. Que impacto vai ter nas grandes cidades? Para Cristina Siza
Vieira, essa é uma “incógnita brutal” para o turismo urbano. Os mais de 500 associados que
responderam ao inquérito da AHP mostram-se muito cautelosos em relação à altura em que se
começará a ver alguma recuperação. Só 1% acha que ainda pode acontecer no segundo semestre deste
ano, mas de forma muito tímida: “as reservas são de uma timidez confrangedora, variam entre os 23%
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para julho, a 25%, para setembro. E são reservas reembolsáveis, por isso, ainda temos um grande
trabalho a fazer”, diz a responsável da AHP. Mas 30% dos inquiridos consideram que só no verão de
2022 é que se poderá assistir a alguma recuperação; 37%, só em 2023 e um quarto dos inquiridos só
acredita na retoma em 2024, ou seja, daqui a três anos. A recuperação depende muito da evolução da
pandemia e do processo de vacinação, nomeadamente das condições que a União Europeia vai impor
para as viagens. Cristina Siza Vieira tem boas expetativas em relação ao “Passaporte Sanitário”, mas,
para já, a associação considera que se devia apostar na testagem maciça para permitir as deslocações.
“É importante que haja garantias e salvaguardas e segurança para viajar e este certificado pode
tranquilizar quem recebe, quem viaja e também as autoridades dos diferentes países.” Outra condição
importante para a chegada dos turistas é a retoma do transporte aéreo. Na opinião da dirigente da AHP,
Portugal precisa de três planos: de vacinação, de desconfinamento e de promoção do país. Entretanto,
as empresas do turismo continuam a precisar de apoio, tanto financeiro como para a manutenção de
postos de trabalho. Cristina Siza Vieira frisa que é preciso reforçar o Programa Apoiar e são necessárias
linhas específicas para o setor. Lembra que a hotelaria – porque teoricamente não foi obrigada a fechar –
continua a ter de suportar a Taxa Social Única (TSU) dos seus trabalhadores, para além de todas as
despesas fixas, “porque os ativos, mesmo parados, significam uma despesa muito elevada com a sua
manutenção”. O Governo já anunciou que está a preparar medidas de apoio ao turismo e a presidente
executiva da Associação de Hotelaria espera que não demorem, que “não se deixe cair a porta de
entrada do turismo em Portugal, que é a hotelaria”. Janeiro e fevereiro foram bons meses para o
turismo nacional, dando seguimento ao crescimento registado em 2019, mas a Covid-19 deitou tudo
por terra. No balanço de março a dezembro, a Associação de Hotelaria registou uma ocupação total de
26%, ou seja, caiu 43% em relação ao ano anterior. Os Açores, Madeira, Norte e sobretudo Lisboa,
foram as regiões onde a queda foi mais significativa. O Alentejo foi o que menos sofreu e a região que,
aliás, registou a melhor performance de 2020 em todos os indicadores, desde a ocupação aos preços
praticados, que ultrapassaram os 110 euros, em média. A nível nacional, o preço médio por quarto
durante o período em que as unidades se mantiveram abertas, fixou-se nos 86 euros. Ou seja, “não
estivemos em saldos”, diz Cristina Siza Vieira. Mas se todo o ano fosse contabilizado, o preço médio
desceria drasticamente para 22 euros/quarto. A quebra nas receitas totais foi de 73%, ou seja, uma
perda de 3.270 milhões de euros face a 2019. Quase metade das reservas foram canceladas. O
mercado nacional foi o principal da hotelaria portuguesa, seguido do espanhol e do francês. Só depois
aparecem os mercados britânico e alemão que ainda assim, foram os mercados estrangeiros com maior
expressão no Algarve e Madeira. Noventa e seis por cento dos inquiridos recorreram ao lay-off
simplificado para a manutenção do emprego e 75%, ao apoio à retoma progressiva. Segundo Cristina
Siza Vieira, há por isso, poucos despedimentos coletivos. Mas admite que os contratos a termo não
foram renovados.
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Quase metade das reservas em hotéis foram canceladas em
2020
Inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal revela que efeito da pandemia foi
bastante forte no segundo semestre do ano

Quase metade das reservas na hotelaria foram canceladas no ano passado, em média a nível nacional,
sobretudo no segundo trimestre, quando os cancelamentos subiram para 60% a 100%, segundo um
inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).De acordo com o inquérito "Balanço 2020 &
Perspetivas 2021", hoje apresentado aos jornalistas pela presidente executiva da AHP, Cristina Siza
Vieira, a média nacional de cancelamentos de reservas na hotelaria foi de 48% no ano passado."O
grosso dos cancelamentos ocorreu no segundo trimestre, com o primeiro confinamento a bater-nos
forte", período no qual 80% dos inquiridos disse ter tido cancelamentos entre os 60% e os 100%.Por
regiões, naquele período Lisboa foi a mais afetada pelos cancelamentos, bem como a Região Autónoma
da Madeira e o Centro."Os cancelamentos são muito sérios e os que não são cancelados, são reservas
no papel, porque são reembolsáveis", disse Cristina Siza Vieira.Segundo os dados recolhidos pela AHP,
em 2020 61% dos clientes da hotelaria optou por fazer reservas reembolsáveis.A responsável sublinhou
que "o tempo das reservas 'non-refundable' [não reembolsáveis], para já, está metido no congelador,
ou terminou", o que significa que, mesmo quando as reservas são sinalizadas, os hotéis não podem
contar com o valor correspondente, que podem vir a ter de devolver."Isto dá uma instabilidade brutal,
quer na operação, [...] quer na tesouraria", salientou a presidente executiva da associação.Segundo um
inquérito realizado pela AHP em abril, até àquele momento, a maioria das reservas foram canceladas
com reagendamento para outra data, ou com a emissão de um 'voucher' com validade de um ano.No
entanto, em abril saiu a chamada lei dos 'vouchers', que determinou que não podia ser imposta aos
clientes da hotelaria a aceitação de um vale, em vez do reembolso.O inquérito foi realizado entre 04 e
28 de fevereiro, pelo Gabinete de Estudos e Estatística da AHP, junto dos empreendimentos turísticos
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associados e aderentes ao AHP Tourism Monitors, de todas as regiões do país.
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Apenas um em cada quatro hotéis em Portugal tem reservas para
o verão. "É confrangedor", diz a associação do setor
No ano passado, quase metade das reservas nos alojamentos turísticos acabaram por
ser canceladas. Para o próximo verão, a procura de momento é "de uma timidez
confrangedora", segundo a Associação da Hotelaria de Portugal

Apenas um em cada quatro hotéis disse ter reservas para o verão deste ano, revelou um inquérito
promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) aos seus associados, divulgado esta quarta-
feira.De acordo com a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, que apresentou esta manhã aos
jornalistas o inquérito "Balanço 2020 & Perspetivas 2021", apesar de se sentir "algum movimento" nas
reservas em estabelecimentos hoteleiros, elas são "de uma timidez confrangedora", com apenas cerca
de 25% dos inquiridos já com reservas para aquela altura.Assim, para julho, apenas 23% dos inquiridos
disseram ter já reservas registadas, para agosto 24% e para setembro 25%. "Temos aqui um trabalho
enorme pela frente, que é perceber o que é que falta para consolidar estas reservas e reparem o risco
que isto é: são reservas também reembolsáveis", sublinhou a responsável.De acordo com os dados
recolhidos pela AHP, em 2020, a hotelaria nacional registou, em média, uma taxa de ocupação de 26% e
com um preço médio por quarto de 86 euros.As perdas foram expressivas, com menos 69% de receitas
de alojamento e 73% de receitas totais na hotelaria. O Alentejo foi a região com melhores resultados no
ano passado, enquanto que o Açores foi o que mais sofreu os efeitos da pandemia.No ano passado,
quase metade (48%) das reservas em estabelecimentos hoteleiros foram canceladas e 61% das
reservas realizadas foram de modalidade de possibilidade de reembolso.O inquérito foi realizado entre 04
e 28 de fevereiro, pelo Gabinete de Estudos e Estatística da AHP, junto dos empreendimentos turísticos
associados e aderentes ao AHP Tourism Monitors, de todas as regiões do país.
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FAV: 4
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Turismo de Portugal lança plataforma para agilizar reembolsos
aos clientes de agências de viagens
Após a receção dos pedidos de acionamento do FGT V, o T urismo de Portugal, notifica as
agências de viagens e turismo responsáveis para proceder ao pagamento da quantia
devida no prazo de 10 dias, antes de acionar o fundo.

O Turismo de Portugal lançou uma plataforma "online" para agilizar os processos de pagamento dos
créditos dos viajantes, devido ao incumprimento de serviços contratados às agências de viagens e
turismo."No âmbito do programa Simplex+, o Turismo de Portugal disponibiliza a partir de agora uma
plataforma "online" que simplifica e agiliza para os viajantes a submissão e tramitação dos processos na
Comissão Arbitral, no caso do acionamento do Fundo de Garantia de Viagens e Turismo", informou a
autoridade turística, em comunicado.Desta forma, o processo passa a poder "decorrer de forma
totalmente digital", podendo ser submetido um formulário "online" para o pedido de intervenção da
Comissão Arbitral, que aprecia os pedidos de acionamento do Fundo de Garantia de Viagens e Turismo
(FGVT).Aquele fundo, esclareceu o Turismo de Portugal, é "responsável por responder solidariamente
pelo pagamento dos créditos dos viajantes, decorrentes do incumprimento de serviços contratados às
agências de viagens e turismo".Após a receção dos pedidos de acionamento do FGTV, o Turismo de
Portugal, notifica as agências de viagens e turismo responsáveis para proceder ao pagamento da quantia
devida no prazo de 10 dias, antes de acionar o fundo."Quando haja lugar a pagamento por parte do
FGVT, isto é, na ausência do pagamento devido pela agência ou agências de viagens e turismo
responsáveis, estas devem repor o montante utilizado, no prazo máximo de 15 dias, a contar da data
do pagamento pelo FGVT", explicou a entidade.A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, citada
na mesma nota, saudou o lançamento da plataforma, realçando que "esta solução facilita o acesso aos
serviços, melhorando a qualidade e rapidez do atendimento, potenciando uma resposta célere e eficiente
às necessidades de pessoas e agentes económicos"."É um exemplo que deve ser generalizado, tanto
quanto possível, em toda a cadeia de valor do turismo, no sentido de reduzirmos custos de contexto e
fomentarmos melhores experiências turísticas", acrescentou.

13/82



SUL INFORMAÇÃO

03/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 690

REACH: 0

Jornalistas e bloggers espanhóis vão aprender a fazer cataplana
em direto
Trata-se de uma ação promocional online do Turismo do Algarve

 

Sete jornalistas e bloggers espanhóis vão aprender a fazer uma cataplana em direto, no
próximo dia 12 de Março, a partir das 12h00, uma iniciativa que terá transmissão em direto no
Facebook. 

Segundo a Região de Turismo do Algarve (RTA), o evento terá transmissão no Facebook
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“VisitAlgarve_ES” «para que todos os espanhóis possam também aprender a cozinhar o mais famoso
prato algarvio».

Trata-se de uma ação promocional online do Turismo do Algarve, desta vez direcionada para o mercado
vizinho, que em 2019 foi responsável por mais de 1,1 milhão de dormidas na hotelaria classificada da
região.

Manter o Algarve no coração dos turistas espanhóis e estimular o seu regresso à região quando forem
levantadas as restrições de circulação devido à pandemia é o objetivo da ação, que terá a duração
aproximada de 70 minutos no formato de showcooking.

Assim, sete conhecidos jornalistas e bloggers de Espanha vão preparar, em direto, «uma cataplana de
atum, oferecendo-lhes um cabaz algarvio com todos os produtos necessários ao prato».

«Desde os frescos ao próprio recipiente onde são cozinhados, incluindo o indispensável avental, tudo foi
pensado ao detalhe para que o Algarve fique na memória (e no paladar) dos convidados», diz a RTA.

Além dos ingredientes, do avental e da cataplana, os participantes vão receber outros produtos da
região, como sal marinho, batata-doce, azeite e salicórnia, livros temáticos de gastronomia típica
algarvia e duas garrafas de vinho, numa parceria com a Comissão Vitivinícola do Algarve, que também
estará na aula para dar a conhecer os tintos, brancos, rosés e bebidas espirituosas da região.

Com início às 12h00 (13h00 em Espanha) na página de Facebook VisitAlgarve_ES, a aula será conduzida
pela chef Margarida Vargues e filmada para ficar depois disponível no canal Youtube do VisitAlgarve, de
forma a levar os segredos da cozinha algarvia ao maior número de pessoas possível, ao longo do
tempo.

Esta ação é organizada pelo Turismo do Algarve, em conjunto com a Tertúlia Algarvia, e insere-se no
âmbito do Algarve Cooking Vacations, um projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa
Operacional Regional do Algarve.
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30% dos hotéis vão permanecer encerrados este ano
A vice-presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira destaca que "vai ser um ano
muito pobre em termos de ofertas de alojamento porque, naturalmente, vai haver muito
pouca procura".

De portas fechadas. É assim que 30% dos estabelecimentos hoteleiros deverá permanecer ao longo de
todo o ano de 2021. Depois de serem forçados a encerrar, devido aos constrangimentos provocados no
âmbito da pandemia, esta fatia da praça hoteleira diz não ter perspetivas de reabrir em 2021, revela a
Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), no âmbito de um inquérito realizado aos seus mais de 500
associados, “Balanço 2020 & Perspetivas 2021”, realizado entre 04 e 28 de fevereiro, e apresentado
esta quarta-feira, dia 3.Sobre aquelas que serão as perspetivas de reabertura, abril é o mês que marca o
início da operação para 35% dos hotéis mas é em junho que a maioria, 65%, admite  voltar a abrir
portas.Nos dois primeiros meses do ano, 64,12% da praça hoteleira nacional manteve-se encerrada,
com o Algarve a liderar o ranking nacional com um maior número hotéis fechados: 80%.“No mês de
março percebemos que entre 10% a 15% dos estabelecimentos hoteleiros pretende abrir;  há um salto
grande para o mês de abril e, depois, o que vamos verificando é uma subida até ao mês de junho, onde
já temos 65% dos estabelecimentos hoteleiros abertos. Mas, e isto é que é muito perturbador, cerca de
30% dos inquiridos não vão reabrir até ao final do ano, ou não têm perspetivas para reabrir ou não
sabem se vão reabrir”, analisa a vice-presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira que destaca a
situação “muito preocupante da região de Lisboa” que estima uma abertura, no máximo, de 60% da sua
oferta hoteleira.“Vai ser um ano muito muito tímido em termos de aberturas. Vai ser um ano muito
pobre em termos de ofertas de alojamento porque, naturalmente, vai haver muito pouca procura”,
lamenta a também CEO da associação que representa os hoteleiros.Leia a notícia completa aqui.
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AHP: Mais de 30% dos hotéis não prevêem reabrir até final do
ano | Ambitur
Esta é uma das conclusões do inquérito “Balanço 2020 % Perspetivas 2021” apresentado
hoje pela AHP – Associação da Hotelaria de Portugal, realizado entre 4 e 28 de fevereiro
junto dos empreendimentos turísticos associados e/ou aderentes ao AHP T ourism
Monitors de todas as regiões de Portugal. Cristina Siza Vieira, presidente da direção
executiva da AHP, afirmou que quando inquiridos sobre previsões de reabertura ao longo
deste ano, cerca de 15% dos hoteleiros admitiu voltar a abrir portas a partir já de março,
havendo um salto grande já em abri

Esta é uma das conclusões do inquérito “Balanço 2020 % Perspetivas 2021” apresentado hoje pela AHP
– Associação da Hotelaria de Portugal, realizado entre 4 e 28 de fevereiro junto dos empreendimentos
turísticos associados e/ou aderentes ao AHP Tourism Monitors de todas as regiões de Portugal. Cristina
Siza Vieira, presidente da direção executiva da AHP, afirmou que quando inquiridos sobre previsões de
reabertura ao longo deste ano, cerca de 15% dos hoteleiros admitiu voltar a abrir portas a partir já de
março, havendo um salto grande já em abril, com mais de 30% dos inquiridos a admitir reabrir, e depois
uma subida maior em junho (superior a 30%) que se mantém praticamente inalterada até dezembro. O
que significa que, mantendo-se as atuais condições à altura deste inquérito, quase 40% da hotelaria
nacional poderá não reabrir em 2021.O Algarve atingirá o pico destas reaberturas em junho (cerca de
80%, mas a responsável mostra-se preocupada com outras regiões do país, nomeadamente Lisboa, que
apesar de apresentar algum crescimento nas previsões de abertura já a partir de maio, com algum
aumento em junho, não ultrapassa os 60% até ao final do ano.“Este será um ano muito tímido em
termos de aberturas, muito pobre a nível da oferta de alojamento porque vai haver muito pouca
procura”, reconheceu Cristina Siza Vieira, durante a apresentação.O impacto do anúncio da vacina contra
a Covid-19 não se fez sentir nas reservas. Pelo menos é o que mostram os dados divulgados ela AHP,
onde quase 80% dos inquiridos afirma não ter sentido qualquer impacto. E as reservas apresentam uma
“timidez confrangedora”, diz a dirigente associativa, mesmo com os meses de verão a demonstrarem
algum ânimo (nunca superior aos 25%). “Temos um trabalho enorme pela frente no que diz respeito a
consolidar estas reservas”, frisa a responsável, que reconhece que “vai ser um ano muito difícil”. O
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mercado nacional é dominante em todas as regiões do país, à exceção da Madeira, que estima um peso
predominante da Alemanha e do Reino Unido. Em termos globais, o Reino Unido apresenta-se como
segundo mercado emissor.Quanto a perspetiva de taxas de ocupação, os associados da AHP acreditam
que a tendência será para melhorar, sobretudo nos terceiro e quarto trimestres, e que é acompanhada
por um maior otimismo para a receita total.Já no que se refere a estimativas de recuperação a níveis de
2019, a grande maioria dos inquiridos aponta o segundo semestre de 2022 e o primeiro de 2023 como
mais realistas. A percentagem de hoteleiros que acredita que a retoma ainda poderá acontecer no
primeiro semestre de 2022 é “muito modesta”, indica Cristina Siza Vieira, de apenas 8%. 2024 será o
ano da retoma, com 24% dos inquiridos a apontar esta data como expectável.2020: ocupação a 26%,
ARR de 86 euros Efetuando um balanço do ano de 2020, o relatório da AHP demonstra que os
encerramentos das unidades hoteleiras se acentuaram em abril (85%) e maio (84%), com julho, agosto
e setembro a apresentar melhorias (33%, 24% e 21%, respetivamente). A partir de novembro e
dezembro, 42% e 48%, respetivamente, das unidades hoteleiras voltaram a fechar portas. As regiões
mais afetadas foram claramente o Algarve, Lisboa, Madeira e Açores.As dormidas, no ano passado,
registaram uma quebra homóloga “brutal” a partir de março. E mesmo com um arranque de ano que
anteciparia um “ano muito bom”, no total do ano foram 65% as dormidas perdidas, e se considerarmos
apenas o período de março a dezembro, esse valor ascende aos 73%.O Alentejo destacou-se sempre
com a melhor performance relativa, caíndo 20,4 pontos percentuais para uma taxa de ocupação anual
que se situou, em 2020, nos 41,60%, muito acima da média nacional de 25,97%. Os Açores
evidenciaram a taxa de ocupação mais fraca (17,71%), uma descida de 47,29 pontos percentuais.No
que diz respeito ao Preço Médio por Quarto (ARR), nos períodos em que os hotéis estiveram abertos, a
AHP mostra novamente o Alentejo no topo da lista, com um valor de 110,71€, superior ao total nacional
de 86,06€. Acima desta média estiveram também o Algarve (107,88€) e o Norte (93,28€). O ARR de
Lisboa situou-se nos 85,06€.Cristina Siza Vieira sublinha que “não andámos em saldo”, não havendo um
sacrifício do preço assim tão forte, especialmente em regiões como o Centro ou o Alentejo.Quanto à
perda na receita de alojamento, a AHP apresenta um total nacional de 68,57%, estando Lisboa a
encabeçar a lista com 76,63%, seguida de perto pelos Açores (75,91%) e depois pelo Algarve
(69,95%). Também na perda na receita total Lisboa e Açores estão no topo, respetivamente com
80,02% e 81,20%, acima do total nacional de 72,70%. As regiões Centro e Alentejo foram aquelas que
registaram menores perdas de receitas.O principal mercado, em 2020, foi claramente o português
(89%), seguindo-se Espanha (63%) e França (45%). Aqui sim verificou-se uma alteração no “cabaz”
tradicional, com o Reino Unido apontado apenas por 27% dos inquiridos, tal como a Alemanha. Só na
Madeira, os mercados britânico e alemão superaram o nacional.Analisando os principais canais de
distribuição, o inquérito da AHP revela que a Booking se manteve como predominante em todas as
regiões do país, observando-se porém uma expressão que ganhou algum peso a nível dos websites
próprios, e sendo os GDS quase irrelevantes em regiões como o Centro ou o Algarve.Abordando as
reservas reembolsáveis, o estudo mostra que atingiram em 2020 uma média nacional de 61%,
conquistando maior expressão nos Açores (72%), Lisboa (67%) e Algarve (62%). “Existe uma grande
flexibilidade nas reservas”, explica Cristina Siza Vieira, o que provoca “instabilidade na operação e na
tesouraria”.80% dos inquiridos referiu ter registado entre 60% a 100% de cancelamentos no segundo
trimestre de 2020, com o primeiro confinamento. No último trimestre, os cancelamentos voltaram a
subir.
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JORNAL DE NEGÓCIOS
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0
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Trabalhadores estrangeiros na restauração e alojamento
apresentam maior risco de pobreza
Apesar de terem subido entre 2008 e 2019, a pandemia veio mexer com os indicadores
da pobreza em Portugal. Quebras nas receitas do setor hoteleiro fazem disparar o risco
de pobreza dos empregados e em 2019, 18,5% das crianças eram pobres.

A pandemia veio penalizar a população em maior risco de pobreza que, entre a população empregada, é
composta por trabalhadores estrangeiros na área da restauração e alojamento turístico. Os dados são
do primeiro relatório de Balanço Social em Portugal desenvolvido pela NOVA SBE.Estes são alguns dos
componentes que, estatisticamente, acarretam maior risco de pobreza. Segundo o documento, os dois
setores de atividade são responsáveis pela maior parte dos contratos a termo - um critério de avaliação
do risco de pobreza que engloba 27% da população - e são quem mais dá emprego a trabalhadores
estrangeiros que representam 6% da força laboral em Portugal. O seu peso é de 16% na restauração e
11% no alojamento turístico.Estes setores, juntamente com o da moda e acessórios, apresentam
também salários médios inferiores à média nacional e possuem uma proporção elevada de trabalhadores
com salários inferiores ao salário mediano em Portugal. Por cima de tudo isto, dados da SIBS indicam
que foram estes três setores os que mais quebras sofreram em valor de vendas, o que deixa os
trabalhadores numa posição excecionalmente vulnerável.Outros dados apresentados no relatório
apontam ainda para uma redução na maioria dos índices referentes ao risco de pobreza entre 2008 e
2019. Ainda assim, em 2019, 17,2% da população era pobre, sendo que 12,5% da população foi pobre
durante pelo menos dois anos entre 2016 e 2019. Em relação à situação laboral, em 2019, 42% dos
desempregados e 11,4% dos empregados eram pobres.A incidência da pobreza não é homogénea a
nível nacional e regista as piores situações nas regiões autónomas da Madeira e Açores, com taxas de
risco de pobreza de 27,8% e 31,8%, respetivamente. No continente, o Algarve é a pior região com
18,8% da população em risco de pobreza.O relatório destaca ainda a situação das crianças, "um dos
grupos da população mais vulnerável à pobreza e exclusão social", e conclui que, em 2019, 18,5% das
crianças eram pobres. As famílias monoparentais são as que registam um maior risco (33,9%),
intensidade (8,8%) e severidade de pobreza (4%), sendo que a escolaridade dos pais "tem um papel
importante na transmissão intergeracional da pobreza".Em relação à pandemia foi ainda possível
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perceber que a "telescola foi utilizada sobretudo pelas classes mais favorecidas", explicou Susana Peralta,
professora de economia da NOVA SBE e autora do estudo que afirma ainda que o mesmo se passou
com o teletrabalho.A autora garante que a telescola "foi um recurso disponibilizado a todos de forma
igual" e que a sua utilização dependeu sobretudo "do contexto familiar" diferente entre famílias, e que
"pode ou não propiciar a utilização dos recursos". Já no teletrabalho, a tendência é clara e fácil de
explicar uma vez que "as profissões de alto rendimento são as mais teletrabalháveis".
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A maioria dos empresários da hotelaria não espera uma retoma
da atividade antes do segundo semestre do próximo ano
A maioria dos empresários da hotelaria não espera uma retoma da atividade antes do
segundo semestre do próximo ano

A maioria dos empresários da hotelaria não espera uma retoma da atividade antes do segundo semestre
do próximo ano
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Albuquerque diz que confinamento teria "efeitos catastróficos"
para a Madeira
O presidente do Governo da Madeira considera que a pandemia está sob contenção na
região, sublinhando que a região quer fazer a contenção da pandemia com números de
infeção inferiores a 100.

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, disse que a pandemia está sob contenção na
região, e que a preocupação passa agora por manter o número de casos de infeção inferiores a 100. O
governante contudo alertou que um confinamento na região teria efeitos catastróficos em termos
económicos e psicológicos.“A preocupação agora é fazer a contenção da pandemia com números
inferiores a 100. Dá-nos o conforto de termos capacidade de resposta dos serviços hospitalares e
unidades de saúde”, diz o governante.Albuquerque sublinhou que outro objetivo passa ainda por não
existir “surtos descontrolados” na região de coronavírus.O governante disse ainda que a região tem
mantido várias atividades económicas abertas “o que é uma vantagem”, apesar de admitir que nesta
altura a Madeira está “muito condicionada” no turismo.“Temos uma vivência e sociedade aberta”,
sublinhou.Confinamento teria consequências catastróficas para a MadeiraO governante disse ainda que
um confinamento na Madeira terá consequências catastróficas para a região, em termos económicos, e
também ao nível psicológico e profissional.Albuquerque disse que a opção na Madeira passou por manter
as coisas em funcionamento, mantendo também índices de infeção sob controlo e com monitorização
permanente.O líder do executivo madeirense alertou que quando se entra em confinamento perde-se
capacidade de testagem, “e sobretudo de equacionarmos” o número de casos. “Com a reabertura
parcial, como foi exemplo Itália, os números dispararam. Isso aconteceu também em Inglaterra e em
França”, acrescentou. Ler mais
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Turismo do Algarve desafia Jornalistas e Bloggers Espanhóis a
fazerem 'Cataplana' em direto
Os sabores do Algarve vão estar à mesa de sete jornalistas e bloggers espanhóis que
poderão prová-los depois de aprenderem a confecionar uma cataplana, o que
acontecerá no dia 12 de março com a ajuda de uma experiente chef.

Os sabores do Algarve vão estar à mesa de sete jornalistas e bloggers espanhóis que poderão prová-los
depois de aprenderem a confecionar uma cataplana, o que acontecerá no dia 12 de março com a ajuda
de uma experiente chef. O desafio culinário terá transmissão em direto às 12h00 na página
de Facebook VisitAlgarve_ES para que todos os espanhóis possam também aprender a cozinhar o mais
famoso prato algarvio.

Trata-se de mais uma ação promocional online do Turismo do Algarve, desta vez direcionada para o
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mercado vizinho, que em 2019 foi responsável por mais de 1,1 milhão de dormidas na hotelaria
classificada da região.

Manter o Algarve no coração dos turistas espanhóis e estimular o seu regresso à região quando forem
levantadas as restrições de circulação devido à pandemia é o objetivo da ação, que terá a duração
aproximada de 70 minutos no formato de showcooking. Para o efeito, o Turismo do Algarve desafiou
sete conhecidos jornalistas e bloggers de Espanha a prepararem em direto uma cataplana de atum,
oferecendo-lhes um cabaz algarvio com todos os produtos necessários ao prato. Desde os frescos ao
próprio recipiente onde são cozinhados, incluindo o indispensável avental para evitar nódoas indesejáveis
na roupa dos aprendizes, tudo foi pensado ao detalhe para que o Algarve fique na memória (e no
paladar) dos convidados.

Além dos ingredientes, do avental e da cataplana, os participantes vão receber outros produtos da
região, como sal marinho, batata-doce, azeite e salicórnia, livros temáticos de gastronomia típica
algarvia e duas garrafas de vinho, numa parceria com a Comissão Vitivinícola do Algarve, que também
estará na aula para dar a conhecer os tintos, brancos, rosés e bebidas espirituosas da região.

Com início às 12h00 (13h00 em Espanha) na página de Facebook VisitAlgarve_ES, a aula será conduzida
pela chef Margarida Vargues e filmada para ficar depois disponível no canal Youtube do VisitAlgarve, de
forma a levar os segredos da cozinha algarvia ao maior número de pessoas possível, ao longo do
tempo.    

Esta ação é organizada pelo Turismo do Algarve, em conjunto com a Tertúlia Algarvia, e insere-se no
âmbito do Algarve Cooking Vacations, um projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa
Operacional Regional do Algarve.  

LPM
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Hotelaria deverá começar a reabrir em abril. Reservas até agora
rondam 20% no verão
A hotelaria perdeu 3,2 mil milhões de euros no ano passado, de acordo com a AHP.
Depois de um primeiro trimestre de 2021, com a maioria dos estabelecimentos
encerrados, setor espera começar a abrir portas em abril. Ainda assim, nem todos devem
estar abertos neste ano.

O inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) mostra que várias unidades hoteleiras estimam
começar a reabrir a partir do próximo mês, ainda assim, será menos de 40% da oferta existente.
Mesmo no final do ano, nem todos os estabelecimentos vão estar abertos.Nos dois primeiros meses de
2021, indica o inquérito da associação, realizado entre 4 e 28 de fevereiro, mais de 64% da oferta
hoteleira existente estava fechada - com destaque para o Algarve, onde mais de 80% estava de portas
fechadas, Açores, com quase 70%, Norte com cerca de 64% fechado e Lisboa, com 62%. Além disso,
quase 6,5% dos inquiridos admitiu que estavam abertos mas com diminuição da oferta.O primeiro
trimestre, já tinham indicado vários atores do turismo, está em grande parte perdido. A partir de abril, e
segundo o inquérito, arrancaram o "desconfinamento" para várias unidades, menos de 40% da oferta. O
processo de reabertura deverá ser gradual, atingindo cerca de 70% da capacidade hoteleira junho/julho,
devendo manter-se nesse nível para o resto do ano."Há um salto grande para abril", admitiu Cristina Siza
Vieira, CEO da AHP, acrescentando que a partir do início do verão, deverá assistir-se a uma estabilização
na casa dos 70%. "Cerca de 30% não têm perspetivas sobre quando reabrir, ou não vão reabrir, ou não
sabem se vão reabrir até ao final do ano. 30% dos estabelecimentos encerrados até ao final do ano de
2021", disse.Olhando para as várias regiões, "o Algarve é a região que estima atingir o pico da abertura
em junho e assim manter-se com cerca de 80% dos estabelecimentos abertos até ao final do ano.
Muito preocupante é a região de Lisboa, começando as partir de maio até julho". Cristina Siza Vieira
admitiu que 2021 "vai ser um ano pobre em termos de oferta de alojamento porque vai haver pouca
procura".A AHP inquiriu os associados também em relação às reservas para este ano. A indefinição
quanto à evolução da pandemia e também do processo de vacinação, tanto em Portugal, como na
Europa, coloca ainda muitas dúvidas nos viajantes. Até ao final de fevereiro, quando terminou o
inquérito, as unidades hoteleiras contavam com 14% de reservas para o próximo mês, 19% para maio,
entre 23% e 25% entre junho e setembro, descendo depois para 22% em outubro e 15% em
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novembro.Questionados sobre as perspetivas para a retoma para níveis de 2019, 30% dos inquiridos
acredita que será alcançada no segundo semestre de 2022 e 18% no primeiro semestre de 2023. Ainda
assim, 24% acredita que apenas ao longo do ano de 2024 será possível alcançar os níveis pré-
pandémicos.O conjunto de desafios e incógnitas para este ano é vasto. A retoma do transporte aéreo, o
ritmo de vacinação, a evolução do turismo de negócios e os reembolsos de apoios e empréstimos, são
alguns desafios e incógnitas identificados pela AHP.Perda de 3,2 mil milhões em receita em 2020A AHP,
no balanço que faz a 2020, aponta que a perda de receita da hotelaria em 2020 ficou nos 3 270 milhões
de euros. A taxa de ocupação nacional ficou na casa dos 26%, sendo que houve 65% de dormidas
perdidas em 2020 face a 2019.Com o turismo a travar a fundo, e a hotelaria a acompanhar, a maioria
das unidades não canalizou a sua infraestrutura para outros fins. Segundo a AHP, 76% dos inquiridos
assumiu que dão deu outra utilidade às unidades de alojamento e 17% assumiu que deu alojamento a
profissionais de saúde.Com a atividade muito reduzida, 96% do setor hoteleiro recorreu ao lay-off
simplificado. Além disso, 75% dos inquiridos admitiu que recorreu ao apoio à retoma progressiva, 31% à
linha de apoio à covid-19, 27% ao incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial e
22%.Menos de 1% admitiu que avançou para um despedimento coletivo. O recurso ao lay-off, por
exemplo, impedia as empresas de despedir nos 60 dias seguintes.
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Hotelaria pede apoios semelhantes aos de quem foi obrigado a
fechar
A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) reiterou hoje que o setor precisa de apoios
semelhantes aos dados a quem foi obrigado a fechar e pediu o reforço e continuação das
linhas de apoio.

"A hotelaria carece de um perfil de apoios [como o] que tem sido traçado para o resto das indústrias",
reiterou hoje a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, durante a apresentação aos jornalistas
do inquérito "Balanço 2020 & Perspetivas 2021". Segundo a responsável, mesmo com a operação
parada, a manutenção de uma unidade hoteleira tem custos elevados. "Porque não fomos obrigados a
encerrar, temos de suportar a TSU [taxa social única] dos trabalhadores", exemplificou a responsável.
Adicionalmente, a AHP tem dado nota ao Governo de que as linhas de apoio têm de ser continuadas,
bem como robustecidas, nomeadamente a de apoio às empresas exportadoras, à qual, segundo Cristina
Sai Vieira, a hotelaria "não conseguiu chegar", porque se esgotou com os pedidos do setor industrial. "Há
medidas necessárias, estamos à espera que elas continuem, tem sido anunciado que assim é, que, de
facto, não se vai deixar cair a porta de entrada do turismo em Portugal, que é a hotelaria", afirmou a
presidente executiva da AHP. Segundo o inquérito hoje divulgado, em 2020, 96% dos associados da AHP
aderiram ao `lay off` simplificado, 75% ao apoio à retoma progressiva e 31% à linha de apoio à covid-
19 (dotação de 900 milhões de euros). Os dados recolhidos demonstraram, ainda, que, das unidades de
alojamento encerradas em 2020, 76% não deu outra utilidade ao estabelecimento, "porque não houve
procura", e 17% destinou a sua utilização a profissionais de saúde. O inquérito foi realizado entre 04 e
28 de fevereiro, pelo Gabinete de Estudos e Estatística da AHP, junto dos empreendimentos turísticos
associados e aderentes ao AHP Tourism Monitors, de todas as regiões do país.
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Salários em atraso na Groundforce podem ficar resolvidos esta
quinta-feira - Renascença
Mais de dois mil trabalhadores da empresa não receberam salário no fim de fevereiro.

A partir desta quinta-feira, os 2.400 trabalhadores da Groundforce podem começar a receber os salários
de fevereiro, que não foram pagos no devido tempo. A garantia foi dada pelo acionista maioritário da
empresa, Alfredo Casimiro, que se juntou ao protesto de trabalhadores realizado esta quarta-feira, à
porta da empresa. “Acreditamos que até ao final do dia cheguemos a um acordo escrito com o Ministério
das Infraestruturas e Habitação e a Pasogal, no sentido de desbloquear uma verba de seis milhões de
euros”, disse Casimiro, acrescentando que “se hoje ficar assinado o acordo, amanhã a situação estará
resolvida”. Luisa Borba, da comissão de trabalhadores, diz que “a decisão já devia ter sido tomada a
semana passada, nem devíamos ter chegado ao ponto de não haver salários”. “Nós somos parte do
grupo TAP, o grupo TAP tem 75 anos e em 75 anos isto nunca aconteceu”, refere. A representante dos
trabalhadores esclareceu ainda que, na reunião com a tutela, “toda a situação e o desbloqueio ficou
efetivamente nas mãos do acionista maioritário, no desbloqueio das suas ações”. Luisa Barbosa
considera, por isso, que a presença do acionista maioritário no protesto não faz sentido. “Tudo o que
aconteceu aqui parece-nos de alguma forma uma provocação por parte do acionista maioritário. Se ele
queria falar com a comunicação social, tinha chamado a comunicação lá dentro”, argumenta. Este foi o
segundo dia de protesto de trabalhadores. Detida em 49,9% pela TAP, a Groundforce presta assistência
em terra às companhias aéreas nos aeroportos.
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Linha de apoio às micro e pequenas empresas turísticas
reforçada para 120 milhões de euros
A linha de apoio às micro e pequenas empresas turísticas, para fazer face aos efeitos da
pandemia, foi reforçada para uma dotação de 120 milhões de euros e o início do
reembolso adiado para junho de 2022.

De acordo com um despacho hoje publicado em Diário da República, "a dotação máxima disponível para
financiamento das operações ao abrigo da presente linha de apoio financeiro é de (euro) 120.000.000
(cento e vinte milhões), assegurada com recurso ao saldo de gerência do Turismo de Portugal, I.
P.".Adicionalmente, a data de início do reembolso dos empréstimos concedidos ao desta linha de
financiamento, cujos períodos de carência terminem até dia 31 de março de 2022, foi diferida para 30 de
junho de 2022.Este apoio, criado em março de 2020, já tinha sido reforçado duas vezes: uma em
agosto e outra em janeiro deste ano, para uma dotação de 100 milhões de euros.Outra alteração agora
introduzida é a criação de um prémio de 250 euros por empresa, se "à data da verificação da sua
atribuição, demonstrar ter obtido o selo 'Estabelecimento Clean & Safe' e participar em, pelo menos,
uma das ações de formação ministradas pelo Turismo de Portugal", durante o ano de 2021.Para aceder
àquele financiamento, as micro e pequenas empresas do setor do turismo têm de apresentar capitais
próprios positivos à data de 31 de dezembro de 2019, exceto no caso de empresas que tenham iniciado
a atividade após 01 de janeiro 2019, ou demonstrar evidências de capitalização, através de novas
entradas de capital, que permita anular o valor negativo dos capitais próprios existentes a 31 de
dezembro de 2019.Mais, as empresas não podem ter sido objeto de um processo de insolvência, nem
ter beneficiado dos auxílios de emergência ou auxílios à reestruturação, no âmbito da covid-19.O
despacho define, ainda, que "podem aceder à presente linha de apoio as empresas que estejam
impossibilitadas de exercer efetivamente a atividade por determinação expressa das autoridades públicas
competentes no contexto das medidas de combate à propagação da doença covid-19"."As entidades
sem fins lucrativos, que tenham enquadramento na presente linha de crédito, podem propor ao Turismo
de Portugal, I. P. a constituição de garantias distintas da garantia prevista no número anterior, cabendo
àquele Instituto a verificação da sua suficiência", lê-se ainda no despacho.

30/82



AMBITUR

03/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 200

REACH: 0

Instrumentos financeiros têm de ser ajustados às necessidades
específicas do turismo | Ambitur
A secretária de Estado do T urismo, Rita Marques, afirmou que a reunião dos
responsáveis pela pasta do turismo da União Europeia salientou a “necessidade de
solicitar à Comissão Europeia que possa ajustar e estender os instrumentos financeiros
que foram colocados à disposição dos Estados-membros para que as empresas de
turismo encontrem uma resposta cabal às necessidades específicas”.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, afirmou que a reunião dos responsáveis pela pasta do
turismo da União Europeia salientou a “necessidade de solicitar à Comissão Europeia que possa ajustar e
estender os instrumentos financeiros que foram colocados à disposição dos Estados-membros para que
as empresas de turismo encontrem uma resposta cabal às necessidades específicas”.“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
setor 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”, referiu a governante, em declarações à Lusa.Os responsáveis pela
pasta do turismo sublinharam também “a necessidade de harmonizar as regras de viagem, estabilizando
os protocolos a nível dos testes, sejam eles rápidos ou não, e o 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”.A Comissão Europeia vai apresentar uma proposta legislativa
durante o mês de março 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 reunião, que
decorreu por videoconferência e que contou também com a presença do Ministro de Estado, da
Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, ficou ainda marcada pelo “consenso alargadíssimo” de
“sublinhar o contributo que o turismo pode aportar à agenda verde e digital”.
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TURISMO DO ALGARVE DESAFIA JORNALISTAS E BLOGGERS
ESPANHÓIS A FAZER CATAPLANA EM DIRETO
Os sabores do Algarve vão estar à mesa de sete jornalistas e bloggers espanhóis que
poderão prová-los depois de aprenderem a confecionar uma cataplana, o que
acontecerá no dia 12 de março com a ajuda de uma experiente chef.
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O desafio culinário terá transmissão em direto às 12h00 na página de Facebook VisitAlgarve_ES para que
todos os seguidores, espanhóis e não só, possam também aprender a cozinhar o mais famoso prato
algarvio.

Trata-se de mais uma ação promocional online do Turismo do Algarve, desta vez direcionada para o
mercado vizinho, que em 2019 foi responsável por mais de 1,1 milhão de dormidas na hotelaria
classificada da região.

 

Manter o Algarve no coração dos turistas espanhóis e estimular o seu regresso à região quando forem
levantadas as restrições de circulação devido à pandemia é o objetivo da ação, que terá a duração
aproximada de 70 minutos no formato de showcooking. Para o efeito, o Turismo do Algarve desafiou
sete conhecidos jornalistas e bloggers de Espanha a prepararem em direto uma cataplana de atum,
oferecendo-lhes um cabaz algarvio com todos os produtos necessários ao prato. Desde os frescos ao
próprio recipiente onde são cozinhados, incluindo o indispensável avental para evitar nódoas indesejáveis
na roupa dos aprendizes, tudo foi pensado ao detalhe para que o Algarve fique na memória (e no
paladar) dos convidados.

Além dos ingredientes, do avental e da cataplana, os participantes vão receber outros produtos da
região, como sal marinho, batata-doce, azeite e salicórnia, livros temáticos de gastronomia típica
algarvia e duas garrafas de vinho, numa parceria com a Comissão Vitivinícola do Algarve, que também
estará na aula para dar a conhecer os tintos, brancos, rosés e bebidas espirituosas da região.

Com início às 12h00 (13h00 em Espanha) na página de Facebook VisitAlgarve_ES, a aula será conduzida
pela chef Margarida Vargues e filmada para ficar depois disponível no canal Youtube do VisitAlgarve, de
forma a levar os segredos da cozinha algarvia ao maior número de pessoas possível, ao longo do
tempo.

Esta ação é organizada pelo Turismo do Algarve, em conjunto com a Tertúlia Algarvia, e insere-se no
âmbito do Algarve Cooking Vacations, um projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa
Operacional Regional do Algarve.

Fonte: Turismo do Algarve
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ETC – European Travel Comission lança roteiro para ajudar a
implementar um turismo sustentável
O manual apresenta uma estrutura de sete etapas que fornece uma orientação prática
sobre como avançar no desenvolvimento do turismo sustentável em todos os destinos
europeus.

A European Travel Commission (ETC), que representa 32 organizações nacionais de turismo na Europa,
publicou um novo manual ‘Sustainable Tourism Implementation: Framework and Toolkit’. Trata-se de um
roteiro para auxiliar os destinos europeus a implementar cada etapa no caminho em direção à
transformação sustentável.O manual apresenta uma estrutura de sete etapas que fornece uma
orientação prática sobre como avançar no desenvolvimento do turismo sustentável em todos os
destinos europeus, independentemente da evolução de cada um nesta área, tendo como objetivo final
melhorar os resultados no que à sustentabilidade no turismo diz respeito.Este manual descreve ainda “os
inúmeros benefícios da adoção de práticas de turismo sustentável em nível nacional”. Os destinos podem
não apenas melhorar a qualidade ambiental e conservar os respetivos ativos naturais e culturais, mas
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também podem aumentar os benefícios do turismo para os residentes – ao mesmo tempo em que
aumentam a sua competitividade ao oferecer um produto inovador que é regista elevada procura por
parte dos viajantes.Cada uma das sete etapas é dividida em atividades que funcionam como uma
instrução prática, um “como fazer” para um turismo mais sustentável. “É um processo experimentado e
testado que guiará o leitor através dos desafios da transição sustentável”. O manual também inclui
melhores práticas, dicas importantes, links úteis, listas de verificação, modelos e fatos interessantes para
desmistificar o turismo sustentável e apoiar o desenvolvimento de abordagens nacionais.Luís Araújo,
Presidente da ETC, realça que “o modelo tradicional de turismo – a forma como o sector se desenvolveu
na Europa nos últimos 50 anos – está num ponto de inflexão. Quando se trata de gestão do turismo, é
imperativo integrar a sustentabilidade às estratégias nacionais e garantir que isso vai além do
simbolismo, para fazer uma diferença real e tangível em todos os níveis. Os destinos europeus estão
empenhados em desenvolver formas mais sustentáveis ??de turismo e compreendem o potencial dos
esquemas de sustentabilidade para melhorar a reputação, atratividade e experiências dos visitantes da
Europa”.
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Certificados de imunidade para viagens na UE podem chegar só
depois do verão
O atraso no desenvolvimento do chamado 'livre-trânsito' digital pode pôr em causa mais
uma época forte para o turismo na região.

A União Europeia poderá demorar vários meses a emitir os certificados de imunidade à covid-19, não só
devido a desafios técnicos como a uma série de questões que exigem o acordo entre os Estados-
membros.De acordo com uma nota informativa que foi distribuída às delegações nacionais em Bruxelas
na terça-feira, citada pela Bloomberg, o trabalho técnico numa plataforma digital para autenticar o
estado de saúde dos viajantes pode demorar até quatro meses, atirando automaticamente o projeto
para depois de julho.Além disso, existem obstáculos legais, o desafio de chegar a um acordo sobre a
extensão do programa e questões médicas e ter em conta.O sistema de "livre-trânsito" digital que está a
ser desenvolvido pela Comissão Europeia – que confirmaria que os seus detentores tiveram resultados
negativos a um teste à covid-19, foram totalmente vacinados ou recuperaram da doença – já está a
causar discórdia entre os países. Nações mais dependentes do turismo, como a Grécia, têm feito
pressão no sentido de acelerar o desenvolvimento deste certificado, enquanto países como França e
Bélgica têm demonstrado resistência ao projeto, citando preocupações como privacidade e justiça.O
memorando visto pela Bloomberg pede aos Estados-membros que deem o seu feedback antes de a
Comissão Europeia divulgar uma proposta legislativa no final deste mês, como foi anunciado ontem pela
presidente Ursula von der Leyen, através do Twitter."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, acrescentando que este
certificado digital "respeitará a proteção de dados, segurança e privacidade".Entre as questões que ainda
precisam de ser resolvidas está se os certificados serão usados para facilitar viagens dentro da UE e o
que significarão para viagens de fora do bloco.Um risco para a UE é que os membros dependentes do
turismo comecem a fazer os seus próprios acordos bilaterais com países externos, colocando a unidade
em risco.No mês passado, por exemplo, Grécia e Israel chegaram a um acordo sobre o reconhecimento
mútuo de vacinas, e Atenas também está em negociações com o Reino Unido, EUA e Rússia, "com
vários graus de progresso", segundo o ministro grego do Turismo, Harry Theoharis.
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Turismo do Algarve desafia jornalistas e bloggers espanhóis a
fazerem cataplana em direto | Ambitur
Os sabores do Algarve vão estar à mesa de sete jornalistas e bloggers espanhóis que
poderão prová-los depois de aprenderem a confecionar uma cataplana, o que
acontecerá no dia 12 de março com a ajuda de uma experiente chef. O  desafio culinário
terá transmissão em direto às 12h00 na página de Facebook para que todos os espanhóis
possam também aprender a cozinhar o mais famoso prato algarvio.

Os sabores do Algarve vão estar à mesa de sete jornalistas e bloggers espanhóis que poderão prová-los
depois de aprenderem a confecionar uma cataplana, o que acontecerá no dia 12 de março com a ajuda
de uma experiente chef. O desafio culinário terá transmissão em direto às 12h00 na página de Facebook 
para que todos os espanhóis possam também aprender a cozinhar o mais famoso prato algarvio.Trata-
se de mais uma ação promocional online do Turismo do Algarve, desta vez direcionada para o mercado
vizinho, que em 2019 foi responsável por mais de 1,1 milhão de dormidas na hotelaria classificada da
região.Manter o Algarve no coração dos turistas espanhóis e estimular o seu regresso à região quando
forem levantadas as restrições de circulação devido à pandemia é o objetivo da ação, que terá a duração
aproximada de 70 minutos no formato de showcooking. Para o efeito, o Turismo do Algarve desafiou
sete conhecidos jornalistas e bloggers de Espanha a prepararem em direto uma cataplana de atum,
oferecendo-lhes um cabaz algarvio com todos os produtos necessários ao prato. Desde os frescos ao
próprio recipiente onde são cozinhados, incluindo o indispensável avental para evitar nódoas indesejáveis
na roupa dos aprendizes, tudo foi pensado ao detalhe para que o Algarve fique na memória (e no
paladar) dos convidados.Além dos ingredientes, do avental e da cataplana, os participantes vão receber
outros produtos da região, como sal marinho, batata-doce, azeite e salicórnia, livros temáticos de
gastronomia típica algarvia e duas garrafas de vinho, numa parceria com a Comissão Vitivinícola do
Algarve, que também estará na aula para dar a conhecer os tintos, brancos, rosés e bebidas espirituosas
da região.Com início às 12h00 (13h00 em Espanha) na página de Facebook, a aula será conduzida pela
chef Margarida Vargues e filmada para ficar depois disponível no canal Youtube do VisitAlgarve, de forma
a levar os segredos da cozinha algarvia ao maior número de pessoas possível, ao longo do tempo.Esta
ação é organizada pelo Turismo do Algarve, em conjunto com a Tertúlia Algarvia, e insere-se no âmbito
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do Algarve Cooking Vacations, um projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa
Operacional Regional do Algarve.
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Turismo do Algarve desafia jornalistas e bloggers espanhóis a
confecionarem cataplana
Aula de culinária decorre a 12 de março, pelas 12h00, e visa promover o Algarve e a
gastronomia regional em Espanha.

O Turismo do Algarve vai promover, a 12 de março, uma aula de culinária em direto, com a participação
de um experiente chef, na qual vai desafiar sete jornalistas e bloggers espanhóis a confecionarem a típica
cataplana algarvia, numa iniciativa que pretende promover o Algarve e a gastronomia regional no
mercado espanhol.“Trata-se de mais uma ação promocional online do Turismo do Algarve, desta vez
direcionada para o mercado vizinho, que em 2019 foi responsável por mais de 1,1 milhão de dormidas
na hotelaria classificada da região”, explica o Turismo do Algarve num comunicado enviado à
imprensa.Para que todos os espanhóis também possam aprender a confecionar o prato típico do
Algarve, o desafio culinário vai ser transmitido online, através da página de Facebook VisitAlgarve, com
início pelas 12h00.“Manter o Algarve no coração dos turistas espanhóis e estimular o seu regresso à
região quando forem levantadas as restrições de circulação devido à pandemia é o objetivo da ação, que
terá a duração aproximada de 70 minutos no formato de showcooking. Para o efeito, o Turismo do
Algarve desafiou sete conhecidos jornalistas e bloggers de Espanha a prepararem em direto uma
cataplana de atum, oferecendo-lhes um cabaz algarvio com todos os produtos necessários ao prato”,
acrescenta o Turismo do Algarve.A aula de culinária vai contar com a participação da chef Margarida
Vargues e vai ser filmada para ficar depois disponível no canal Youtube do VisitAlgarve, de forma a levar
os segredos da cozinha algarvia ao maior número de pessoas possível, ao longo do tempo.A iniciativa é
organizada pelo Turismo do Algarve, em conjunto com a Tertúlia Algarvia, e insere-se no âmbito
do Algarve Cooking Vacations, um projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa
Operacional Regional do Algarve. 
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Desaparecimento da TAP seria "hecatombe" para turismo e
economia
Presidente da APAVT dá conta da situação da empresa, em entrevista.

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) concorda com os apoios à TAP,
cujo desaparecimento seria uma "hecatombe", já que a companhia é fundamental para o turismo e este
para a recuperação económica de Portugal. "Nós estamos de acordo com os apoios [à TAP]. Estamos
de acordo com os apoios porque temos a consciência que a TAP é absolutamente fundamental para o
turismo português e temos a consciência que o turismo português é absolutamente crucial para a
recuperação económica, para o emprego (...) e para a recuperação a nível das contas externas. Não
temos nenhuma dúvida disso", disse o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, em entrevista à Lusa.
Aos que argumentam que se a companhia aérea de bandeira desaparecesse, outra poderia vir fazer o
mesmo serviço, Pedro Costa Ferreira contraria, considerando essa ideia uma "meia verdade". "Será fácil
invocar que caindo a TAP alguém nascerá ao lado... isso é só meia verdade. (...) Em primeiro lugar, no
momento atual, substituir as rotas da TAP não demoraria menos de dois anos. Não creio que a
economia portuguesa possa esperar dois anos (...). Em segundo lugar, substituir a companhia aérea
portuguesa por uma com uma bandeira estrangeira seria provavelmente abandonar o 'hub'", o
aeroporto que serve como centro de distribuição e transferência de voos em Portugal, afirmou o
responsável. E assim, para o responsável, correr-se-ia o risco de perder os turistas que chegam, por
exemplo, em voos de longo curso - nomeadamente de rotas que a TAP apostou nos últimos anos - de
mercados que vinham a crescer muito em Portugal. "Abandonar o 'hub' era abandonar todo o tráfego de
'long haul' [voos de longa distância], o tráfego brasileiro, o tráfego americano, o tráfego canadiano, o
tráfego que temos que construir com a China. E abandonar esse 'hub' era abandonar o maior desafio do
turismo português - e provavelmente da economia portuguesa - que é resolver estes mercados mais
distantes", acrescentou. "Certamente que, ao contrário do que alguma teoria pode sugerir, achamos que
seria uma hecatombe para o turismo e uma hecatombe para a economia portuguesa se a TAP
desaparecesse de um dia para o outro", sublinhou Pedro Costa Ferreira. Pedro Costa Ferreira diz, no
entanto, que posto isto "é razoável exigir da TAP que finalmente apresente resultados", exigir que "a
reestruturação não seja mais um passo em falso". "Acho que é uma responsabilidade enorme da TAP
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relativamente à qual todos contamos que se deem bem e que tenham êxito e nós estamos dispostos a
ajudar porque se a TAP recuperar é bom para todo o ecossistema turístico e também para nós",
explicou. Sobre recentes divergências com a companhia aérea, o presidente da APAVT admite que "a
relação com a TAP tem sido mais fácil desde que foi substituído o anterior CEO [presidente executivo]",
Antonoaldo Neves. "É verdade, era uma relação bloqueada. É uma relação que desbloqueou e eu não
gostaria de personalizar o assunto - até porque a pessoa já cá não está -, mas o que interessa se calhar
para a TAP e para os agentes de viagens é que a relação hoje é da maior confiança, em meu entender. É
de maior lealdade e temos alguns processos críticos, nomeadamente o plano de reembolsos da TAP às
agências de viagens, que são processos que desbloquearam, que estão a correr bem e que perspetivam
que num breve espaço de tempo as agências de viagens estejam totalmente reembolsadas por parte da
companhia aérea portuguesa e isso são boas notícias", considerou Pedro Costa Ferreira. Relativamente
ao acerto de contas com a TAP, Pedro Costa Ferreira disse que, atualmente, as agências de viagens já
foram reembolsadas de "alguns milhões" e que "não estarão tantos assim [em falta] para que este
processo termine". "(...) provavelmente até final de junho, a minha ambição é que o processo de
reembolsos [esteja terminado]. Haverá sempre umas centenas ou uns milhares de processos por
resolver, alguns 'vouchers' cujos valores estão em litígio e quando digo litígio não há uma relação tensa,
litígio porque há opiniões diferentes, e estamos a chegar a conclusões. É justo conceder que, neste
momento, a capacidade de trabalho da TAP a estes níveis administrativos está seriamente debilitada por
tudo o que tem acontecido na companhia e temos que ter aqui algum 'fair play' e ajudar" a permitir
também prazos mais alargados", concluiu.
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Portugal não pode esperar mais pela decisão sobre a construção
de um novo aeroporto
Portugal não pode esperar mais pela decisão sobre a construção de um novo aeroporto

Portugal não pode esperar mais pela decisão sobre a construção de um novo aeroporto
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Presidência da União Europeia. Governo admite inclusão de
vacinas não aprovadas na UE nos certificados de vacinação
Ana Paula Zacarias admitiu que "há outras vacinas a circular na Europa que não estão
certificadas" pela entidade europeia, e que podem a vir a figurar no certificado digital de
vacinação.

A secretária de Estados dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, admitiu esta terça-feira que as
vacinas não certificadas pela Autoridade Europeia do Medicamento a circular na Europa possam vir a
figurar no certificado digital de vacinação.Ana Paula Zacarias, que falava na comissão parlamentar de
Assuntos Europeus, começou por lembrar que, apesar de “só” haver três vacinas autorizadas pela
Autoridade Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) – Pfizer/BioNtech, Moderna e
Astrazeneca -, “há outras vacinas a circular na Europa que não estão certificadas” pela entidade
europeia.Ainda que tal não seja “ilegal”, a responsável considerou que o facto levanta uma questão
“imediata“, designadamente se “essas vacinas, ao não estarem certificadas pela EMA, entram ou não
nos certificados”.É um problema que teremos que dirimir em breve”, defendeu a secretária de Estado,
acrescentando ser “possível e plausível” que as vacinas não aprovadas figurem nos certificados.Sem os
referir especificamente, a governante aludia aos países-membros da União Europeia que adquiriram, ou
anunciaram a intenção de adquirir, vacinas fabricadas pela Rússia e pela China para ultrapassar os atrasos
nas entregas das vacinas autorizadas pela UE.Depois da Hungria, que já começou a administrar a Sputnik
V russa e a Sinopharm chinesa, a Eslováquia recebeu na segunda-feira as primeiras 200.000 doses da
Sputnik e, esta terça-feira, a Áustria, criticando a EMA pela demora no processo de autorização de
vacinas, assegurou estar em contactos com Israel e com a Rússia para “não depender no futuro da
União Europeia”.Ana Paula Zacarias, que respondia a uma pergunta do deputado Bruno Dias (PCP) sobre
a articulação dos certificados de imunização no plano multilateral, defendeu por outro lado que a questão
deve começar a ser discutida ao nível da Organização Mundial da Saúde (OMS), porque “é importante
que os certificados possam depois ser utilizados mundialmente”.A solução digital, que está agora a ser
trabalhada pela Comissão Europeia, deverá passar pelo recurso a um QR Code, precisou.O objetivo dos
certificados será “facilitar deslocações“, pelo que é necessário “ter em conta vários elementos”,
nomeadamente que “a vacina não é obrigatória, é voluntária”, disse.Nesse sentido, a Comissão Europeia
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está também a discutir “o que poderá ser um instrumento legislativo” que “ajude os mecanismos de
mobilidade no quadro da União Europeia”.A ideia de ter um instrumento jurídico onde se diz o que tem de
estar neste certificado é importante, porque no certificado dirá a pessoa x teve a primeira dose. De que
vacina? Em que data? Poderá dizer também que a pessoa teve a doença e durante quanto tempo está
imune ou que a pessoa fez um teste”, explicou.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.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?, anunciou, na segunda-feira, a
presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen.A ideia de criar este certificado digital para
permitir a retoma do setor das viagens e do turismo foi avançada no início deste ano pelo primeiro-
ministro grego, Kyriákos Mitsotákis, e apoiada pelo chefe de Governo português, António Costa.
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Afinal, Estado pode compensar já a TAP pelos danos diretos
causados pela pandemia
Regras europeias permitem compensar a T AP por prejuízos diretos da pandemia. Apoio
pode avançar de forma autónoma da aprovação do plano de reestruturação — mas tem
de ser validado em Bruxelas.

A TAP pode vir a receber uma compensação pública pelos prejuízos causados diretamente pela pandemia
na sua operação e receitas. Este tipo de ajuda é um dos três mecanismos europeus usados por vários
Estados-membros para apoiar as companhias aéreas desde que rebentou a Covid-19 e pode ser
combinado com outras ajudas de Estado, como a que está negociada com a Comissão Europeia no
quadro do plano de reestruturação.O Observador tem indicação de que esta solução está em discussão
com a Comissão Europeia no sentido de ajudar a responder às necessidades imediatas de tesouraria da
TAP. Já se sabe que a negociação do plano de reestruturação se vai prolongar para abril, atrasando a
chegada do novo apoio financeiro público previsto. E, segundo o plano, a empresa ficaria com uma
posição negativa de tesouraria já em março. Esta ajuda pode chegar à empresa mais rapidamente do
que a prevista no plano de reestruturação, mas também tem ser ser validada pela Comissão Europeia e
será enquadrada no montante total dos apoios já previstos para a TAP. Ou seja, não representa um
apoio adicional.Plano prevê TAP sem dinheiro em caixa já em março, se não receber novo apoio do
EstadoNo caso da TAP, poderá estar em causa uma compensação de 500 milhões de euros, número
avançado pelo jornal Eco e confirmado pelo Observador, e que diz respeito aos prejuízos causados
diretamente pelas restrições legais colocadas por vários países, incluindo Portugal, às viagens de avião
desde março do ano passado e considerando já as proibições e o fecho de fronteiras impostos este
ano.Questionado sobre a antecipação de uma parte da ajuda à TAP, para evitar eventuais problemas de
liquidez — o Jornal Económico avançou na sexta-feira uma injeção de 200 milhões de euros —  o
Ministério das Finanças afirmou apenas que “não está a ser considerado qualquer valor adicional aquele
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inscrito no plano de reestruturação.”Fonte oficial da DG Comp, a direção-geral da concorrência europeia,
não quis comentar a questão específica colocada pelo Observador, tendo acrescentado que a avaliação
do plano de reestruturação apresentado por Portugal está em curso. “Não podemos comentar o
conteúdo do plano nem, nesta fase, prever o resultado da avaliação da Comissão. A Comissão mantém
contactos próximos e construtivos com as autoridades portuguesas, mas não pode comentar o
conteúdo dos mesmos”.Em causa está a aplicação à transportadora portuguesa de um regime que foi
usado por vários Estados-membros para apoiar as companhias aéreas, sobretudo nos primeiros meses
da pandemia. E que pode ser usado de forma complementar ao regime de resgate e reestruturação no
qual o Governo notificou a ajuda dada por Portugal em junho do ano passado. Ao contrário do quadro
temporário de ajuda, criado para facilitar os auxílios às empresas de aviação em resposta ao impacto da
Covid-19, para o qual só eram elegíveis transportadoras que tinham uma boa situação financeira antes
da pandemia.Foi aliás esta ajuda dada à companhia alemã Air Condor, várias vezes comparada à TAP, e
que se encontrava já ao abrigo do regime de resgate e reestruturação quando a pandemia apareceu. No
caso da transportadora aérea portuguesa, o Governo sempre disse que a TAP não podia recorrer ao
quadro temporário de apoio aplicado às grandes empresas europeias porque a empresa já estava em
dificuldades financeiras antes da pandemia e tinha capitais próprios negativos.No entanto, estas
condicionantes não se aplicam ao mecanismo de compensação por danos causados por um evento
imprevisível, confirmou o Observador junto de uma fonte europeia. Este regime permite aos Estados
compensarem financeiramente as empresas pelo prejuízos financeiros diretamente atribuídos à Covid-
19, reconhecida pela Comissão Europeia como um evento excecional e imprevisível.O valor da ajuda terá
de ser comprovado e fundamentado um ano depois nas contas da companhia com base em critérios
definidos pela Comissão Europeia e auditado por esta, podendo dar origem à devolução de um eventual
excesso na compensação dada. Agora a solução está a ser considerada e, de acordo com informação
que não foi possível confirmar, terá sido até sugerida por Bruxelas. O Observador voltou a questionar
esta terça-feira o Ministério das Finanças sobre o recurso a este mecanismo mas não teve resposta.Que
ajudas estão a receber as companhias aéreas? Que cortes têm de fazer? A TAP é exceção?Quando
surgiu a dúvida sobre o regime legal escolhido por Portugal para ajudar a TAP, e que foi quase a única
operação de ajuda europeia neste regime, uma fonte governamental admitiu ao Observador que a razão
teria sido o montante de apoio a pedir. Ou seja, a compensação por danos causados pela pandemia não
seria suficiente para as necessidades financeiras da TAP. Aparentemente, e quando discutiu a ajuda inicial
à TAP, o Governo terá decidido avançar apenas no quadro do regime de resgate e reestruturação — com
um empréstimo de 1.200 milhões de euros —  e que obrigava a apresentar um plano no prazo de seis
meses, o que foi cumprido em dezembro do ano passado.O apoio ao abrigo do artigo 107 (2) (b) do
Tratado Europeu está disponível para companhias que já estavam em dificuldades económicas no final de
2019. E permite aos Estados compensar empresas ou setores específicos (não é exclusivo da aviação,
mas foi muito usado por estas empresas) através de linhas de crédito em função dos prejuízos
diretamente causados por eventos excecionais. Cabe a cada país decidir se quer conceder esta ajuda e
desenhá-la de forma a cumprir as regras definidas pelo tratado. Depois de notificado, cabe à Comissão
Europeia avaliar se as medidas são compatíveis com as regras e decidir se aprova esse apoio.Esta
compensação não irá somar às ajudas já previstas no plano de reestruturação da TAP, e que podem ir
até aos 3.700 milhões de euros, incluindo o empréstimo de 1,2 mil milhões de euros atribuído no ano
passado. O mais provável é que seja considerada no valor global da ajuda, como aliás aconteceu com
outras companhias aéreas. A SAS foi ajudada através deste regime logo em abril do ano passado, mas
depois recebeu um envelope financeiro mais amplo por via do quadro temporário de ajuda, o qual incluiu
no seu total o apoio dado inicialmente.
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Hóspedes e dormidas continuam em queda em Janeiro
De acordo com as estatísticas rápidas da actividade turística do Instituto Nacional de
Estatística (INE), em Janeiro deste ano verificou-se um decréscimo de hóspedes e de
dormidas. Ou seja, de -78,3% e de -78,2%, respectivamente.

De acordo com as estatísticas rápidas da actividade turística do Instituto Nacional de Estatística (INE),
em Janeiro deste ano verificou-se um decréscimo de hóspedes e de dormidas. Ou seja, de -78,3% e de
-78,2%, respectivamente.Apresentando os dados de outra forma, refira-se que, nesse mesmo, mês o
sector do alojamento turístico registou 308.400 hóspedes e 709.900 dormidas.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 (TER) e de habitação (quota de 3,8%) recuaram 54,2%.De destacar ainda que em Janeiro,
54% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento
de hóspedes (52,3% em Dezembro).De acordo com as estatísticas rápidas da actividade turística do
Instituto Nacional de Estatística (INE), em Janeiro deste ano verificou-se um decréscimo de hóspedes e
de dormidas. Ou seja, de -78,3% e de -78,2%, respectivamente.Apresentando os dados de outra
forma, refira-se que, nesse mesmo, mês o sector do alojamento turístico registou 308.400 hóspedes e
709.900 dormidas.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 (TER) e de habitação (quota de 3,8%) recuaram 54,2%.De
destacar ainda que em Janeiro, 54% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados
ou não registaram movimento de hóspedes (52,3% em Dezembro).No que concerne ao mercado
interno, que significa 60,1% da actividade, e segundo o INE, representou  427.000 dormidas,
representando um decréscimo de 60,3%.Quanto às dormidas dos mercados externos diminuíram 87,0%
(-83,2% no mês anterior) e atingiram 282.900.Refira-se também que todos os 17 principais mercados
emissores mantiveram descidas significativas em Janeiro, tendo representado 84,1% das dormidas de
não residentes nos estabelecimentos de alojamento turístico no mês em análise.As maiores quebras
registaram-se nos mercados chinês, dinamarquês, russo, canadiano e dos EUA.Acrescente-se também
que em Janeiro 2021, 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%). No lado oposto,
situam-se a Área Metropolitana de Lisboa, a Região Autónoma da Madeira e o Algarve (-80,6%). 

47/82



PUBLITURIS
HOTELARIA

03/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • FALA-SE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

“Os três milhões de euros do Orçamento do Estado para a
Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte são
insignificantes”
Luís Pedro Martins, presidente da T urismo do Porto e Norte de Portugal (T PNP) e da
Associação de T urismo do Porto (AT P), faz um balanço do estado da região e traça
planos para o futuro.
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Madeira prevê retoma do turismo já no segundo semestre
O secretário regional do T urismo e Cultura da Madeira, Eduardo Jesus, estima que a
retoma da atividade turística possa acontecer já no segundo semestre deste ano e diz
mesmo que já se assiste a um crescimento das reservas para “daqui a cinco e seis
meses”.
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Algarve terá recuperação mais rápida no pós-pandemia
O Algarve será um dos destinos cuja retoma deverá ser mais rápida no pós-pandemia, de
acordo com um estudo da CBRE. A consultora prevê que a região se posicione à frente de
cidades como Lisboa e Porto, devido às suas caraterísticas de turismo de lazer
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RTP 3

03/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 24 HORAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 23548

REACH: 0

A secretária de Estado do Turismo admite que o Governo está a
trabalhar para melhorar os apoios às empresas do setor
A secretária de Estado do T urismo admite que o Governo está a trabalhar para melhorar
os apoios às empresas do setor

A secretária de Estado do Turismo admite que o Governo está a trabalhar para melhorar os apoios às
empresas do setor
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RTP 1

03/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 124693

REACH: 0

A indústria do Turismo foi uma das áreas mais atingidas pela
pandemia
A indústria do Turismo foi uma das áreas mais atingidas pela pandemia

A indústria do Turismo foi uma das áreas mais atingidas pela pandemia
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JORNAL I

03/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 0

Groundforce apela ao diálogo para acabar “com clima de
incerteza”
A empresa reage à manifestação de várias dezenas de trabalhadores exigindo o
pagamento do salário de fevereiro e os subsídios em falta
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JORNAL I

03/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 2950

REACH: 0

Montijo. ANAC trava aeroporto. Governo pondera Alcochete
Governo avança com Avaliação Ambiental Estratégica. Em cima da mesa estão três
soluções, entre as quais Alcochete. ANA vai analisar
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DN

03/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 0

Já se exigiam “certificados de vacinação” antes da covid-19
Por: M. Graça Carvalho
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CORREIO DA MANHÃ

03/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CORREIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 0

Governo ressuscita solução de Alcochete
Regulador chumba construção no Montijo devido ao parecer negativo do Seixal e da
Moita
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JORNAL DE NOTÍCIAS

03/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PAULO RIBEIRO PINTO

FAV: 4

AVE: € 2475

REACH: 0

Corte de emprego foi mais violento entre estrangeiros | Estado
deve pagar obras nas segundas habitações
Corte de emprego foi mais violento entre estrangeiros | Estado deve pagar obras nas
segundas habitações
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PÚBLICO

03/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDITORIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 0

O aeroporto e o mito de Sísifo
Por: Manuel Carvalho
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JORNAL DE NOTÍCIAS

03/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

Montijo mantém-se no radar do Governo e Alcochete é
repescado
Seixal e Moita levam regulador a travar a opção pelo novo aeroporto
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PÚBLICO

03/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PATRÍCIA CARVALHO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 0

Ambientalistas estão satisfeitos com avaliação mas desconfiam
do Governo
Anúncio do Governo encarado com cautela. Há dúvidas sobre a forma como a Avaliação
Ambiental Estratégica será feita
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PÚBLICO

03/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SOFIA RODRIGUES

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 0

Rio pronto para ajudar Governo a retirar poder de veto dos
municípios
O líder do PSD mostrou-se ontem disponível para alterar a lei que confere poder de veto
aos municípios na construção de aeroportos, uma alteração de posição que justiÆ cou
com o chumbo da solução Montijo e a reabertura do dossier
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PÚBLICO

03/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 0

Fórmula para o novo aeroporto mantém Montijo mas junta
Alcochete e PSD
Governo já garantiu o apoio político necessário para mudar a lei em vigor e assegurar
que o projecto avança numa das duas localizações que vão ser de novo analisadas
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JORNAL DE NEGÓCIOS

03/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 0

Governo vai tirar poder a autarquias admitindo Alcochete
O Governo vai mudar a lei que dá poder de veto aos municípios sobre o desenvolvimento
de infraestruturas de interesse nacional como o aeroporto do Montijo, contando já com o
apoio dos sociais-democratas. A localização Alcochete volta a estar em cima da mesa

80/82



 

81/82



82/82


