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Sindicato dos pilotos critica ″comportamento arrogante e intimidatório″ da
administração da TAP
O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) acusou hoje a TAP de manter um "comportamento
arrogante e intimidatório" desde o início do processo de reestruturação, responsabilizando a empresa
em caso de fracasso do programa de medidas voluntárias.

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) acusou hoje a TAP de manter um "comportamento arrogante e
intimidatório" desde o início do processo de reestruturação, responsabilizando a empresa em caso de fracasso do
programa de medidas voluntárias.

"Se o programa de medidas voluntárias for um fracasso a responsabilidade é da TAP, porque desenhou mal o programa,
não ouviu os sindicatos e ignorou as legítimas expectativas dos trabalhadores", sustenta o SPAC em comunicado,
considerando "absolutamente inaceitável" esta postura da companhia quando "está em causa o futuro de muitos pilotos
e das suas famílias".

Para o sindicato, "o modo como o programa de medidas voluntárias tem vindo a ser conduzido põe em causa o esforço
que os pilotos fizeram ao aceitar cortes brutais nas suas remunerações (50%) e o próprio Acordo de Empresa de
Emergência".

Segundo a estrutura sindical, "desde o início do processo de reestruturação que o Conselho de Administração do grupo
TAP e os seus serviços de RH (recursos humanos) têm, em relação ao SPAC, alternado entre um comportamento
autista e uma postura de interação".

Assegurando ter sido por sua iniciativa que foi possível celebrar um Acordo de Empresa de Emergência -- "o qual foi
ignorado pela TAP num primeiro momento e depois considerado essencial para o futuro da empresa", alega -- o SPAC
aponta o programa de medidas voluntárias como "outro exemplo do comportamento errático do grupo TAP, do seu
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Conselho de Administração e dos serviços de RH".

"O programa encontra-se mal estruturado, revela deficiências de informação e é absolutamente opaco", considera,
acusando a direção de RH de ser "incapaz de responder às mais legítimas perguntas dos pilotos" e adotar "uma postura
arrogante perante a necessidade de haver um diálogo e um verdadeiro esclarecimento das opções que se colocam e
que importam para a decisão dos interessados".

Salientando que "o sucesso das medidas voluntárias tem impacto direto na situação daqueles que ficam para manter a
TAP operacional e viável", o sindicato entende ainda que, com este posicionamento, "a TAP desconsidera a situação
daqueles pilotos que deram muitos anos da sua vida em prol do sucesso da empresa, afastando legítimas expectativas
quanto a benefícios sociais para os quais os pilotos contribuíram e com que contavam".

Adicionalmente, o SPAC recusa "que os pilotos sejam intimidados com as propostas prepotentes" que diz terem vindo a
ser apresentadas pela TAP, desde a "impossibilidade de negociar as condições", à imposição de "cláusulas contratuais
inaceitáveis" e ao afastamento da "colaboração do sindicato em representação dos interesses coletivos".

Para a estrutura sindical, "o facto de as medidas e condições estarem a ser alteradas todas as semanas, o que
implicará a prorrogação do prazo, é também um exemplo da forma como o grupo tem tratado um tema que merece a
seriedade e competência de todas as partes envolvidas no processo".

Neste contexto, o sindicato reitera o apelo para a prorrogação, "no mínimo até ao fim do mês de março, do prazo de
aceitação das medidas voluntárias", para que todos os trabalhadores sejam informados "das verdadeiras implicações
das diversas hipóteses colocadas pela TAP" e sejam "criadas condições para que haja uma efetiva saída voluntária de
pilotos".

"É tempo de a TAP arrepiar caminho e assumir uma postura diferente: sem os pilotos a TAP não pode ser reestruturada
e, por isso, devem as suas estruturas representativas ser ouvidas e participar em todos os processos com impacto
direto na vida de todos e cada um dos pilotos, para além do imperativo que é os pilotos serem tratados com respeito",
remata o SPAC.

Após cinco anos de gestão privada, em 2020 a TAP voltou ao controlo do Estado, que passou a deter 72,5% do seu
capital, depois de a companhia ter sido severamente afetada pela pandemia de covid-19 e de a Comissão Europeia ter
autorizado um auxílio estatal de até 1.200 milhões de euros à transportadora aérea de bandeira portuguesa.

Um plano de reestruturação da companhia foi entregue à Comissão Europeia no último dia do prazo, em 10 de
dezembro, e prevê o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine, 450 trabalhadores da manutenção e
engenharia e 250 das restantes áreas.

O plano prevê, ainda, a redução de 25% da massa salarial do grupo (30% no caso dos órgãos sociais) e do número de
aviões que compõem a frota da companhia, de 108 para 88 aviões comerciais.

No total, até 2024, a companhia deverá receber entre 3.414 milhões de euros e 3.725 milhões de euros.
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Pilotos dizem que plano de adesão voluntária da TAP é “opaco” e “mal
estruturado”
Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) fala de “propostas prepotentes da TAP” e defende
prorrogação do prazo de adesão até ao final do mês.

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) classificou esta segunda-feira o programa de medidas voluntárias da
TAP como “mal estruturado”, “absolutamente opaco” e com “deficiências de informação”. Em paralelo, diz em
comunicado, a direcção de recursos humanos da companhia “revela-se incapaz de responder às mais legítimas
perguntas dos pilotos e adopta uma postura arrogante perante a necessidade de haver um diálogo e um verdadeiro
esclarecimento das opções que se colocam e que importam para a decisão dos interessados”.O SPAC refere ainda a
existência de “propostas prepotentes da TAP”, como a “impossibilidade de negociar as condições, de impor cláusulas
contratuais inaceitáveis e de afastar a colaboração do sindicato em representação dos interesses colectivos”.
Mencionando um “comportamento arrogante e intimidatório” por parte da TAP, o SPAC diz que o modo como o programa
de medidas voluntárias tem vindo a ser conduzido “põe em causa o esforço que os pilotos fizeram ao aceitar cortes
brutais nas suas remunerações (50%) e o próprio acordo de empresa de emergência” que foi assinado.De acordo com
o SPAC, as medidas e condições têm sido “alteradas todas as semanas”, o que, refere-se, “implicará a prorrogação do
prazo” do programa, que tem como data final de adesão o próximo dia 14 de Março.A prorrogação, defende este
sindicato, devia ser feita até ao final deste mês, ou seja, durar mais duas semanas, isto para que “sejam informados
todos os trabalhadores das verdadeiras implicações das diversas hipóteses colocadas pela TAP” e haver condições
“para que haja uma efectiva saída voluntária de pilotos.“Se o programa de medidas voluntárias for um fracasso a
responsabilidade é da TAP, porque desenhou mal o programa, não ouviu os Sindicatos e ignorou as legítimas
expectativas dos trabalhadores”, diz o SPAC.Depois dos acordos de emergência, o programa de medidas voluntárias é
um dos pilares do corte de custos e do plano de reestruturação que está a ser negociado com a Comissão Europeia.
Uma vez fechado este processo, será o momento de definir se a empresa avança para um despedimento colectivo, e
qual será a sua dimensão.Numa ida recente ao Parlamento, o presidente executivo da TAP, Ramiro Sequeira, afirmou as
medidas estavam a ter uma “adesão positiva”, com “mais de 300 candidaturas” dentro das diferentes modalidades, mas
sem as discriminar. Depois dos acordos de emergência, que permitiram poupar cerca de 1200 empregos, a empresa
identificou ainda outros 800 postos de trabalho como estando “em excesso”.As medidas de adesão voluntária incluem
pré-reformas e reformas antecipadas, bem como rescisões voluntárias (há ainda licenças sem vencimento e trabalho a
tempo parcial). Estas últimas contemplam, além do que a lei prevê, uma majoração de 25% e uma bonificação de 2,5
salários até ao limite de 250 mil euros, com acesso ao subsídio de desemprego. Nos casos em que o valor a pagar ao
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trabalhador for superior a 50 mil euros, a TAP diz que dividirá o montante em três anos: 40% no primeiro ano e 30% em
cada um dos dois anos seguintes (com uma bonificação de 5%).
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Autárquicas. PSD diz que nada impede Pedro Machado de manter cargo
na Turismo do Centro
PSD entende ser legal a acumulação de cargos do seu candidato à Figueira da Foz. Numa troca azeda de
acusações, o PS exige a sua "demissão imediata" e o PSD fala nos telhados de vidro dos socialistas.

A distrital do PSD de Coimbra salientou no domingo que “nada impede” que o presidente da Turismo do Centro, Pedro
Machado, mantenha o cargo e “seja candidato e até eleito presidente” da Câmara da Figueira da Foz.Legalmente, nada
impede que o presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, seja candidato e até eleito presidente de
câmara. Mais se acrescenta que, legalmente, pode acumular a presidência de câmara e a presidência não executiva do
Turismo Centro”, disse a distrital do PSD, em nota de imprensa divulgada no domingo.Na sexta-feira, a distrital do PS de
Coimbra exigiu “a demissão imediata” do presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado, por ter assumido encabeçar
a candidatura do PSD à Câmara da Figueira da Foz.No domingo, juntaram-se a este pedido as federações socialistas de
Aveiro, Guarda, Leiria, Oeste, Santarém e Viseu, pedindo que sejam convocadas eleições para aquela
entidade.Lembramos o Partido Socialista, tão célere a ver ciscos nos ‘olhos dos outros’, que, aplicando o mesmo
raciocínio, deverá pedir a demissão do vice-presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, Francisco Rolo, do vice-
presidente da Câmara de Tábua, Ricardo Cruz, e do presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses,
Manuel Machado”, vincou a distrital social-democrata.No mesmo comunicado, o PSD refere que vai ficar “pacientemente
a aguardar a indignação da distrital de Coimbra do PS, quando começar o corrupio de inaugurações e descerramento de
placas por parte destes profissionais da política”.Fazendo uma alusão ao comunicado da distrital socialista de Coimbra
que salienta que são exigidos “sérios compromissos éticos e de transparência por parte de quem exerce cargos
públicos”, o PSD recordou dois casos “muito recentes” de assuntos “legalmente problemáticos” por parte de eleitos pelo
PS, nomeadamente o ex-vereador da Câmara de Coimbra Jorge Alves, que terá alegadamente feito ajustes diretos com
uma empresa de que o filho e o sobrinho são proprietários, e o ajuste direto entre a Câmara da Lousã e a empresa da
qual é proprietária a atual presidente da Junta de Freguesia das Gândaras, no mesmo concelho.A distrital social-
democrata realçou que nenhum desses dois casos “mereceu qualquer tipo de intervenção por parte da Federação
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Distrital do PS de Coimbra”.Sejamos sérios, e porque de facto a política merece ética e transparência, recentremos as
atenções e analise-se e reflita-se no que é problemático, e fora da legalidade”, concluiu o PSD.Pedro Machado, quando
questionado sobre se se irá manter como presidente da Turismo do Centro durante a campanha, disse à agência Lusa
na quinta-feira que “os presidentes de Câmara também são titulares de cargos públicos e não abandonam [o cargo] para
serem candidatos”.“Só tomarei posição sobre isso depois de ser formalmente apresentado como candidato”,
acrescentou.
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Fundos europeus apoiam projetos da Universidade do Algarve com 2,54
milhões de euros
CCDR diz que "todos os projetos manifestam um forte alinhamento com a RIS3 Algarve"

O CRESCAlgarve 2020 vai apoiar seis projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico,
submetidos pelos centros da Universidade do Algarve (UAlg), com um total de 2,54 milhões de euros. 

«Os projetos agora aprovados centram-se no desenvolvimento de atividades de investigação que respondem aos
desafios lançados nos grupos de trabalho criados no âmbito do Conselho de Inovação Regional do Algarve (CIRA), em
linha com os domínios da Estratégia Regional de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente (RIS3
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Algarve)», enquadra a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

Estes projetos correspondem a um investimento elegível total de 3,38 milhões de euros, que o FEDER – Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional vai apoiar com 2,54 milhões.

No domínio da promoção do conhecimento em saúde, envelhecimento ativo e estilos de vida saudáveis, a CCDR realça
«o projeto A3-COR que visa a realização de um ensaio clínico baseado num modelo de exercício estratificado para a
prevenção de duas das comorbilidades mais comuns para a população com mais de 60 anos, o enfarte agudo do
miocárdio e a osteoartrose, prevendo-se uma redução significativa da dependência de tratamentos farmacológicos, de
reinternamentos hospitalares e da mortalidade total».

Também o projeto ALFA Score pretende criar um índice de envelhecimento que avalie o estado de saúde e propensão
para riscos de desenvolvimento de doenças crónicas, comorbilidades, antecipando atuações conducentes a um estilo
de vida ativo e saudável, favorecendo, ambos os projetos, a qualidade de vida da população sénior e potenciem a
economia da longevidade.

Estes projetos foram apresentados pelo ABC – Algarve Biomedical Center, uma parceria entre o CHUA e a Universidade
do Algarve, e envolvem um investimento total de 1,8 milhões de euros, recebendo 1,27 milhões.

Ainda neste domínio, o projeto NutriSafe incide no desenvolvimento de um novo suplemento alimentar, a partir da uma
alga invasora, com benefícios comprovados para as comorbidades comuns associadas ao envelhecimento e às
doenças inflamatórias crónicas, mais vulneráveis à Covid-19.

Este suplemento apresenta caraterísticas anti-inflamatórias, imunomoduladoras, e de proteção vascular e pulmonar. A
candidatura prevê um investimento total de 293 mil euros e beneficiará de 218 mil euros de incentivos.

Em relação à promoção do conhecimento da eficiência energética, em particular nas Smart Grids, destaca-se o projeto
HEM2IEA que pretende reforçar processos de descarbonização e a contínua difusão de fontes de energia limpa, bem
como pela geração, predição de consumos, monitorização e gestão inteligente de redes em comunidades locais de
energia. Este projeto representa um investimento total de 239 Mil Euros e beneficia de 172 Mil Euros de incentivos.

Por fim, com vista à promoção do conhecimento e inovação em Turismo, o projeto Monitur também foi um dos
aprovados.

Esta iniciativa «visa construir um modelo de avaliação e monitorização do desenvolvimento turístico regional, das suas
dinâmicas, em linha com práticas mais sustentáveis e competitivas, que suportem processos de decisão, alavancando
o trabalho do recém reconhecido Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve (AlgSTO), por parte da
Organização Mundial do Turismo, podendo afirmar-se como uma ferramenta de suporte à definição de metas e limiares
de carga associados à gestão sustentável do destino, informando padrões qualitativos de referência, ora em adaptação
face à crise pandémica».

Este projeto representa um investimento total de 573 mil euros e beneficia de 421 mil Euros de incentivos.

De igual forma, o projeto HoST Lab, que pretende reforçar a estruturação de uma oferta qualificadora diferenciada de
produtos e serviços, assentes em experiências enogastronómicas, baseadas nos ativos patrimoniais, tangíveis e
intangíveis, promotores da identidade e da sustentabilidade do setor na região, também será apoiado.

Este projeto representa um investimento total de 635 mil euros e beneficia de 449 mil euros de incentivos.

Em comum, a CCDR diz que «todos os projetos manifestam um forte alinhamento com a RIS3 Algarve, contribuindo
igualmente para promoção do conceito de variedade relacionada, dada a forte interligação entre diferentes domínios de
especialização, nomeadamente entre o turismo e a energia e a saúde, e para a diversificação da base económica da
região».
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O presidente da empresa que gere os aeroportos nacionais, a ANA,
afasta a hipótese de o novo aeroporto de Lisboa avançar em Alcochete
O presidente da empresa que gere os aeroportos nacionais, a ANA, afasta a hipótese de o novo
aeroporto de Lisboa avançar em Alcochete

O presidente da empresa que gere os aeroportos nacionais, a ANA, afasta a hipótese de o novo aeroporto de Lisboa
avançar em Alcochete
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Governo diz que acionista da Groundforce não aceitou exigências para
empréstimo e que colocou novas condições
Economia

A Pasogal, acionista da Groundforce, não aceitou as exigências colocadas pela TAP para obter o empréstimo
necessário para pagar salários a 2.400 trabalhadores e colocou novas condições, que estão a ser analisadas, disse
fonte oficial do Governo à Lusa.A informação surge depois de os responsáveis da empresa de Alfredo Casimiro, que
detém 50,1% da Groundforce, terem sido recebidos esta manhã no Ministério das Infraestruturas e da Habitação e de a
Pasogal ter anunciado ter concordado com todas as exigências colocadas pelo ministro Pedro Nuno Santos na
conferência de imprensa de quinta-feira.Segundo fonte oficial do gabinete de Pedro Nuno Santos, a Pasogal não só não
aceitou as exigências, como colocou novas condições, que estão a objeto de análise.Na quinta-feira, o ministro das
Infraestruturas disse que o empréstimo bancário à Groundforce será dado por um banco privado, com aval do Estado,
realçando que as exigências para o financiamento aguardado serão "as mesmas" que as impostas para o adiantamento
pela TAP.Questionado sobre a demora da operação, apontada pela empresa como justificação para o atraso no
pagamento dos salários, o governante adiantou que "havia um conjunto de informação que estava a ser pedida [à
empresa], mas não estava a ser dada e isso atrasou o processo"."A disponibilidade para fazer essa operação existe",
disse, referindo que "em princípio, [...] o empréstimo chega durante o mês de março".Em comunicado enviado na quinta-
feira, o acionista privado da Groundforce adiantou estar "já negociado" o empréstimo bancário com aval do Estado, "de
30 milhões de euros das anunciadas linhas Covid".Na conferência de imprensa, Pedro Nuno Santos sublinhou que "é
preciso que se entenda que as exigências que a TAP está a fazer à Groundforce [para o adiantamento de 2,05 milhões
de euros para pagamento de salários em atraso] são as mesmas que o Estado português exigirá pelo empréstimo
bancário"."Aquilo que está a ser recusado hoje acabará por ter de ser recusado na altura do empréstimo bancário,
porque as exigências sao as mesmas", acrescentou.Pedro Nuno Santos disse ainda que a Groundforce "tem dinheiro
em caixa que lhe permitiria pagar metade dos salários dos trabalhadores"."Sabemos que há cerca de 1,4 milhões de
euros em caixa. Posso estar errado no valor, mas sabemos que há dinheiro em caixa desta dimensão", referiu.O
ministro das Infraestruturas e da Habitação considerou "inaceitável" a proposta do acionista privado da Groundforce (a
Pasogal, de Alfredo Casimiro) de exigir manter o controlo da empresa em caso de execução da penhora da sua
participação por incumprimento do pagamento da dívida à TAP.Na conferência de imprensa na quinta-feira à noite, Pedro
Nuno Santos explicou que o acionista privado da Groundforce, Alfredo Casimiro, aceitou um penhor das ações relativas à
sua participação (50,1%, através da Pasogal) para receber um adiantamento de cerca de dois milhões de euros, mas
exigiu - em caso de execução - manter o controlo da empresa de 'handling' (assistência nos aeroportos), em que a TAP
detém 49,9% do capital.Este adiantamento visa permitir à empresa pagar os salários de fevereiro em atraso aos cerca
de 2.400 trabalhadores."O acionista privado aceita transferir as ações, mas não que se tirem as consequências desta
ação, isto é, perante o não pagamento à TAP e a execução da garantia, a TAP passaria a ser maioritária, mas o controlo
manter-se-ia do acionista privado, que entretanto já era minoritário. Isto é inaceitável: aumentava a exposição, mas não
garantia a proteção da TAP", declarou o governante.
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Groundforce: Pasogal de Alfredo Casimiro já tinha ações penhoradas.
Acordo continua por assinar
Alfredo Casimiro já tem as ações da Groundforce, controladas pela Pasogal, penhoradas num outro
negócio, assumiu o próprio. Cai assim por terra um dos pressupostos da TAP e do governo para que o
empréstimo garantido avançasse. As negociações prolongaram-se este fim de semana sem sucesso

Alfredo Casimiro já tem as ações da Groundforce,
controladas pela Pasogal, penhoradas num outro negócio,
assumiu o próprio. Cai assim por terra um dos
pressupostos da TAP e do governo para que o empréstimo
garantido avançasse. As negociações prolongaram-se este
fim de semana sem sucesso
Depois de um vai e vem de propostas e contrapropostas entre a TAP e a Groundforce, Alfredo Casimiro, o acionista
maioritário da empresa, através da Pasogal, assumiu junto do Ministério das Infraestururas, que as ações já estão dadas
como penhor num outro negócio. O empresário não esclareceu em que outra operação sua estão as ações penhoradas,
mas só revelou agora esta informação.

Sem ações como garantia, o acordo para viabilizar o empréstimo à Groundforce não pode avançar. O Ministro das
Infraestururas já tinha afirmado que eram necessárias garantias firmes e sólidas. Mantém-se assim um impasse sem
desfecho ainda à vista. Fonte oficial do gabinete de Pedro Nuno Santos assegura que o acordo não assinado e que as
negociações falharam e estão interrompidas.

11/122



Uma das grandes preocupações em torno da Groundforce é, neste momento, a delicada situação dos trabalhadores,
com o salário em atraso desde o dia 25 de fevereiro. O pagamento de salários até os um montante máximo de 500
euros foi libertado na sexta-feira. Uns trabalhadores receberam de imediato, outros tiveram de esperar um pouco mais,
por razões burocráticas, relacionados com os bancos com os quais trabalham.

Na sexta-feira a Groundforce avançou com o pagamento de 75% da remuneração líquida dos trabalhadores, até um
máximo de 500 euros. Parte desse dinheiro resulta do montante devido aos trabalhadores por causa do lay off,
depositado pela Segurança Social na conta da companhia, desde o dia 24 de fevereiro. Em causa estão quase 2400
pessoas. E o montante dos salários em dívida é três milhões de euros.

 

O ministro das Infraestruturas explicou na conferência de imprensa da passada quinta-feira que o empréstimo bancário à
Groundforce será dado por um banco, com aval do Estado, realçando que as exigências para o financiamento
aguardado serão "as mesmas" que as impostas para o adiantamento pela TAP. Pedro Nuno Santos admitiu que o
empréstimo, que teria o aval do Banco de Fomento, poderá chegar em março. E na altura assegurou que o Estado não
quer controlar a Groundforce, afastando o cenário de nacionalização.
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Rita Marques acredita na reabertura do turismo em Maio
A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques acredita na reabertura das fronteiras e,
consequentemente, do turismo no início de Maio. Mas apenas para turistas vacinados, imunes ou com
um teste negativo à Covid-19 vão poder entrar, disse.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques acredita na reabertura das fronteiras e, consequentemente, do turismo
no início de Maio. Mas apenas para turistas vacinados, imunes ou com um teste negativo à Covid-19 vão poder entrar,
disse.Em entrevista à BBC, a governante sustenta que por enquanto, as viagens não essenciais precisam de ser
restritas, mas acreditamos que Portugal vai poder permitir viagens sem restrições em breve, não só para pessoas
vacinadas, mas também para pessoas imunes ou que testem negativo, para acrescentar que isso vai acontecer em
breve, dentro de um dois meses, talvez em Maio, início de Maio. Assim, salientou que quer ter tudo pronto para permitir
que os britânicos visitem Portugal.Rita Marques disse à estação pública britânica que o Governo está a trabalhar no
sentido de reabrir o turismo o mais rápido possível de uma forma segura e mostrou confiança no chamado ‘passe verde’
a emitir pelos países da União Europeia.No próximo dia 17, a Comissão Europeia vai apresentar uma proposta legislativa
para criar um livre-trânsito digital que permita retomar as viagens em altura de pandemia da Covid-19, comprovando a
vacinação ou a recuperação dos cidadãos.O passe pode incluir não só um certificado de vacinação contra a Covid-19,
mas também de resultados de teste ou informação de imunidade para pessoas que tenham recuperado da
doença.Entretanto, embora o sector aguarde com expectativa a intervenção do Primeiro-Ministro, António Costa, no
próximo dia 11 deste mês, sobre um desconfinamento parcial do país, a imprensa nacional já fala igualmente da
reabertura da restauração no próximo mês de Maio.
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Organismos das Nações Unidas colaboram num guia para ajudar as
mulheres do turismo a recuperar da crise | Ambitur
A Organização Mundial do Turismo (OMT) afirma que a pandemia e a quebra sem precedentes das
chegadas de turistas internacionais poderão reverter o progresso alcançado em termos de igualdade de
género e os esforços para fortalecer as mulheres e raparigas. A entidade está assim a celebrar o Dia
Internacional da Mulher de 2021 com a publicação de um guia de recuperação inclusiva para as mulheres
do turismo, preparado em colaboração com a ONU Mulheres.

A Organização Mundial do Turismo (OMT) afirma que a pandemia e a quebra sem precedentes das chegadas de turistas
internacionais poderão reverter o progresso alcançado em termos de igualdade de género e os esforços para fortalecer
as mulheres e raparigas. A entidade está assim a celebrar o Dia Internacional da Mulher de 2021 com a publicação de
um guia de recuperação inclusiva para as mulheres do turismo, preparado em colaboração com a ONU Mulheres.Os
dados da OMT mostram que as mulheres são uma maioria na força laboral do turismo (54%). No entanto, as mulheres
do setor concentram-se frequentemente em empregos pouco qualificados e no setor informal. Isso significa que estão a
sofrer com esta crise de forma mais aguda e com mais rapidez do que os homens. Em muitos casos, não têm acesso
à proteção social e sanitária indispensável numa pandemia mundial.António Guterres, secretário geral das Nações
Unidas, afirma que “agora que o mundo comemora o Dia Internacional da Mulher no meio de uma pandemia que afeta
todo o mundo, evidencia-se uma dura realidade: a crise da Covid-19 tem rosto de mulher”. E Zurab Pololikashvili,
secretário geral da OMT, acrescenta: “O turismo demonstrou ser um motor de igualdade e oportunidades. Esta crise
sem precedentes infligiu um duro golpe às mulheres do setor e, por isso, a igualdade de géneros e a emancipação
devem estar no centro de tudo o que façamos para reiniciar juntos o turismo e acelerar a recuperação”.Quase um ano
após a pandemia ter sido declarada oficial, o efeito negativo que está a ter nas mulheres e raparigas ganhou uma
evidência assustadora. O aumento da insegurança económica e social das mulheres, juntamente com o aumento
observado do trabalho de cuidados não remunerado e a violência doméstica significaram que as mulheres que
trabalham no turismo foram desproporcionalmente afetadas pelos devastadores efeitos da pandemia no setor.O guia de
recuperação inclusiva oferece recomendações aos responsáveis públicos, empresas e sociedade civil do turismo para a
preparação de medidas de resposta à pandemia que tenham em conta as questões do género.
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Conselheiro Ambitur: “É preciso reconhecer a especificidade do turismo e
ter um programa destinado exclusivamente ao setor” | Ambitur
Perceber o que os empresários do setor do turismo pensam e têm a dizer sobre as estratégias que
Portugal, e a União Europeia, estão e devem adotar rumo à retoma, é o objetivo da Ambitur ao ouvir os
Conselheiros Ambitur. Bernardo Trindade, administrador do PortoBay Hotels & Resorts e ex-secretário
de Estado do Turismo, deixa-nos a sua visão.

Perceber o que os empresários do setor do turismo pensam e têm a dizer sobre as estratégias que Portugal, e a União
Europeia, estão e devem adotar rumo à retoma, é o objetivo da Ambitur ao ouvir os Conselheiros Ambitur. Bernardo
Trindade, administrador do PortoBay Hotels & Resorts e ex-secretário de Estado do Turismo, deixa-nos a sua visão.Tem
Portugal, e a União Europeia, atualmente uma estratégia institucional para uma eventual retoma da atividade turística ou
este é o momento de a definir? Quais deveriam ser os pilares da mesma? Tem de ter. O turismo é suficientemente
importante na criação de valor e na criação de emprego no conjunto da União Europeia para justificar um olhar muito
sério sobre esta temática. Aliás os países onde o turismo representa uma maior percentagem no PIB tiveram um
comportamento mais negativo em 2020.Foi por isso com expectativa que, no decurso da presidência portuguesa,
assistimos à reunião dos ministros de turismo da zona euro para tratar do dossier turismo.Nesse sentido, é urgente
dentro do tema da mobilidade na EU, a criação do passaporte digital. Há um consenso geral na adoção desta medida, e
isso é muito bom. Claro que, para Portugal, e para regiões como o Algarve e a Madeira, este passaporte digital sanitário
deve ser alargado ao Reino Unido dada a importância deste mercado para estas regiões.Em segundo lugar, assegurar a
harmonização na EU nas questões de soberania como a abertura de fronteiras. Assegurar ainda regras idênticas de
funcionamento em portos e aeroportos. Tal como na distribuição das vacinas e na aprovação da bazuca europeia, o
projeto europeu deve prosseguir organizado dando cumprimento a este enorme conceito de solidariedade entre
todos.Como deve Portugal posicionar-se no curto prazo, antevendo uma retoma da atividade turística? Há, por outro
lado, uma necessidade de um trabalho conjunto entre o tecido empresarial? Dada a importância que o turismo teve no
crescimento da economia nos últimos anos, é expectável que continue a ter um papel muito ativo no processo de
recuperação que todos ansiamos. Nesse sentido, é preciso reconhecer a especificidade do turismo e ter um programa
destinado exclusivamente ao setor. O ano de 2020 foi muito difícil. Pese embora toda a ajuda pública em torno da
manutenção do emprego com o lay-off simplificado, milhares de empresas fecharam. É fundamental que as que
sobreviveram em 2021 não morram. Nesse sentido tem de ser reconhecido o apoio específico ao setor. Vou dar um
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exemplo: para a linha de crédito às exportações concorreram todos os setores. Os bancos escolheram os melhores
riscos em função da garantia de Estado não ser a 100%, por outro lado a prova da vocação exportadora foi mais
burocrática no setor do turismo. Resultado: as linhas esgotaram rapidamente, e mais rapidamente esgotaram no setor
do turismo.Neste sentido, o trabalho conjunto do tecido empresarial é essencial. Em torno das associações do setor.
Dando expressão, dando escala, a cada uma das reivindicações do setor. O setor tem de dar continuidade ao bom
trabalho feito nos últimos anos em torno da sua afirmação enquanto atividade estruturante do nosso desenvolvimento
coletivo.Quais os entraves que considera ser necessário mitigar para que não haja barreiras a esta retoma da atividade
turística no país? Tal como referi há pouco, a uniformização de procedimentos em torno da reabertura de fronteiras, do
funcionamento das infraestruturas; o apoio aos balanços das companhias aéreas, o reconhecimento da especificidade
turismo, podem constituir-se entraves à recuperação caso não sejam corretamente tratados. Temos – todo o setor do
turismo – de ser muito assertivos na forma como atuamos em cada um dos nossos metros quadrados…o sucesso das
nossas reivindicações vai passar muito por isso. Por sermos assertivos. Pelo mérito que obtivermos, pela bondade de
argumentos que recolhermos. Trabalho difícil sem dúvida mas estimulante.Nota: A Ambitur conta, desde março de 2020,
com um conjunto de Conselheiros que partilham connosco as suas visões sobre questões da atualidade no setor do
Turismo. Os nossos Conselheiros Ambitur são, neste momento: Jorge Rebelo de Almeida (CEO da Vila Galé), José
Theotónio ( presidente da comissão executiva do Pestana Hotel Group), Manuel Proença (presidente do Grupo Hoti
Hotéis), Miguel Quintas (CEO do Consolidador.com), Frédéric Frère (CEO da Travelstore), Vítor Filipe (presidente da TQ
Travel Quality e ex-presidente da APAVT), Raul Martins (presidente da AHP e do conselho de administração do Grupo
Altis), Francisco Teixeira (CEO da Melair Cruzeiros), Luís Alves de Sousa (sócio gerente do Hotel Britania e ex-
presidente da AHP), Bernardo Trindade (administrador do PortoBay Hotels & Resorts e ex-secretário de Estado do
Turismo), José Lopes (diretor da easyJet em Portugal), Eduardo Jesus (secretário Regional de Turismo e Cultura da
Madeira), Francisco Pita (CCO ANA Aeroportos), José Luís Arnaut (presidente-adjunto da Associação Turismo de
Lisboa), Cristina Siza Vieira (presidente executiva da AHP), Mafalda Bravo (Country Manager Portugal Ávoris) e Maria
João Rocha de Matos (diretora geral FIL e CCL).
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OMT: Destinos voltam a apertar restrições às viagens
Relatório indica um agravamento das restrições às viagens, principalmente na Ásia/Pacífico e na Europa,
devido ao surgimento de novas variantes da COVID-19.

As novas variantes da COVID-19 estão a levar os governos a apertarem as restrições às viagens, de acordo com o mais
recente relatório da Organização Mundial do Turismo (OMT) sobre as restrições às viagens, que apurou que um em
cada três destinos turísticos no mundo ainda está completamente fechado ao turismo.Segundo o relatório da OMT, 32%
dos destinos turísticos do mundo ainda estavam completamente fechados ao turismo em fevereiro, o que corresponde 
a 69 dos 217 destinos analisados neste relatório,  enquanto noutros 34% ainda existem restrições parciais às viagens
internacionais.“O surgimento de novas variantes da COVID-19 levou muitos governos a reverterem os esforços para
aliviar as restrições às viagens, com encerramentos totais para turistas mais prevalentes na Ásia/Pacífico e na Europa”,
aponta a OMT, sublinhando que, “embora as edições anteriores tenham mostrado um movimento no sentido de
flexibilizar ou suspender as restrições às viagens, o último relatório mostra que a persistente gravidade da situação
epidemiológica fez com que os governos adotassem uma abordagem mais cautelosa”.Dos 69 destinos em todo  o
mundo que ainda se encontram totalmente fechados, a OMT indica que 30 estão localizados na Ásia/Pacífico, 15 na
Europa, 11 em África, 10 na América e três no Médio Oriente.A OMT refere, no entanto, que o relatório indica também
que, apesar do agravamento das restrições, os países têm vindo a ter uma abordagem mais baseada no risco  de
transmissão e que, por isso, “um número crescente de destinos em todo o mundo  exige agora que os turistas
internacionais apresentem um teste PCR ou  de antígeno negativo na chegada”.De acordo com a OMT,  32% dos
destinos turísticos em todo o mundo já exigem a apresentação de um destes tipos de testes à chegada, muitas vezes
combinados com a realização de quarentena, enquanto outros 32% apostam nos testes como medidas
complementares a outros requisitos.O relatório indica ainda que  os principais mercados emissores de turistas em todo
o mundo continuam cautelosos e  a desaconselhar as viagens não essenciais aos seus cidadãos, o que, aponta a OMT,
vai desempenhar um “papel crucial” na recuperação do turismo.“A análise aos dez principais mercados emissores de
turismo que atualmente desaconselham viagens não essenciais ao exterior revelou que eles geraram 44% de todas as
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chegadas internacionais em 2018. A OMT observa que os conselhos emitidos pelos governos vão desempenhar um
papel crucial no reinício e recuperação do turismo”, refere a organização.Para Zurab Pololikashvili, secretário-geral da
OMT, as restrições às viagens são uma parte da solução, uma vez que ajudam a conter a disseminação do vírus, mas 
defende que a sua aplicação deve ser constantemente revista, de forma a permitir o reinício da atividade turística.“As
restrições de viagens têm sido amplamente utilizadas para restringir a disseminação do vírus. Agora, enquanto
trabalhamos para reiniciar o turismo, devemos reconhecer que as restrições são apenas uma parte da solução. O seu
uso deve ser baseado nos dados e análises mais recentes e deve ser constantemente revisto para permitir o reinício
seguro e responsável de um setor do qual muitos milhões de empresas e empregos dependem”, considera o
responsável.
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Pandemia arrasa Airbnb e ajuda a reduzir rendas para moradores em
cidades turísticas na Europa
Empresas de gestão de propriedades e proprietários contactados pela “Reuters” em cidades como
Lisboa, Barcelona, Praga e Veneza afirmam que o colapso do turismo devido à pandemia levou
senhorios a desistirem das estadias de curto prazo.

A pandemia de Covid-19 conseguiu o que muitos políticos por toda a Europa tentaram e não conseguiram – remover
milhares de Airbnbs dos centros das cidades e, assim, ajudar a reduzir as rendas para os residentes locais. Os dados
são da consultora ‘AirDNA’ que revela uma queda de 21,9% do número de anúncios em 2020, segundo a
“Reuters”.Embora as cidades da Europa recebam turistas há muito tempo, os críticos dizem que o aumento de
propriedades listadas no portal da Airbnb nos últimos anos retirou muitos moradores dos seus próprios bairros,
transformando-os em espaços “sem alma”, substituindo a identidade cultural por azáfamas turísticas, devido à contínua
subida das rendas.Empresas de gestão de propriedades e proprietários contactados pela “Reuters” em cidades como
Lisboa, Barcelona, ??Praga e Veneza afirmam que o colapso do turismo na pandemia significa que alguns senhorios
substituíram turistas por inquilinos de médio a longo prazo, mudaram-se por conta própria ou desistiram das
propriedades completamente.Os dados da empresa de análise AirDNA mostram que o número de listagens do Airbnb
com pelo menos uma noite reservada ou disponível no mês passado nas 50 maiores cidades da Europa caiu 21,9% em
2020 comparativamente a 2019.A Airbnb diz que se adaptou aos padrões de viagem em constante mudança, com as
pessoas a deslocarem-se para cidades menores, preterindo os principais pontos turísticos. “Tivemos mais anúncios em
França, Alemanha, Portugal, Espanha e República Checa combinados no final de 2020 do que no final de 2019”, disse o
porta-voz da empresa, Andreu Castellano.Enquanto alguns senhorios nas principais cidades europeias planeiam retomar
o negócio proporcionado pela Airbnb quando os turistas voltarem, outros preferiram simplesmente abandonar o antigo
modelo.“Se o turismo tivesse voltado mais rápido, talvez eu não tivesse tomado essa decisão. Mas não posso passar
mais um ano sem ter uma noção clara de quando o dinheiro está a entrar”, disse Vanessa Rola, proprietária de quatro
apartamentos no bairro da Graça, em Lisboa.Em Veneza, outros dos pontos turísticos onde a plataforma de aluguer de
casa foi muito criticada, os dados da AirDNA revelam que as reservas anuais para a Airbnb e a rival Vrbo caíram 67% em
janeiro. Os residentes contestatários a estas plataformas aproveitaram o momento para pedir ao governo italiano que
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aproveite a oportunidade para limitar os dias de arrendamento e convertendo espaços vazio em habitação de baixo
custo.Em Lisboa, onde o crescimento de Airbnbs no centro histórico foi um dos mais significativos do mundo, cerca de
cinco mil dos 25 mil anúncios da capital portuguesa desapareceram durante a pandemia, de acordo com o portal Inside
Airbnb.O preço das rendas caiu 15% entre março e dezembro de 2020, de acordo com a base de dados da ‘Confidencial
Imobiliário’, em grande parte atribuída à repentina disponibilidade de milhares de alojamentos previamente usados
apenas para férias.Ainda assim, ainda existem muitos senhorios preferiram não abdicar das suas licenças. Em Portugal,
embora milhares de propriedades tenham saído da lista no portal da Airbnb, apenas 114 desistiram das suas licenças de
arrendamento para férias – um bem cobiçado nos bairros históricos da cidade.A pandemia teve um impacto muito
significativo para a Airbnb, especialmente em Portugal, registando-se perdas de 5,5 milhões de euros só em março de
2020, segundo os dados recolhidos pela AirDNA. As maiores perdas concentraram-se em Lisboa. Se não houvesse
mais cancelamentos depois de 2 de abril de 2020, a capital portuguesa perderia 12 milhões de euros face a abril de
2019. No Porto, as perdas já eram de 3,4 milhões, em termos homólogos, no início do mesmo mês.Por sua vez, os
programas que tentam atrair os proprietários de Airbnb para o mercado de habitação social através de incentivos fiscais
e a promessa de um contrato de cinco anos têm visto uma aceitação lenta. Apenas 34 propriedades em Lisboa e 12 no
Porto, receberam estes apoios.Em vez disso, alguns proprietários estão a utilizar portais de arrendamento de casa
“tradicionais” de modo a apelarem a inquilinos para o longo prazo.Eduardo Miranda, presidente da Associação do
Alojamento Local em Portugal (ALEP), espera que 15% dos Airbnbs fiquem fora do mercado em Lisboa para sempre,
mesmo quando o turismo retomar os níveis pré-pandémicos.“Este será mais um ano de sacrifícios. O melhor deste
verão estará perdido, e se o verão se perde, o ano fica perdido”, disse Eduardo Miranda à “Reuters”. Ler mais
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Variante do Reino Unido cresceu 20% na última semana
Em fevereiro, registaram-se oito novos casos da variante da África do Sul e quatro da originária do
Brasil, mas é a britânica a responsável por 65% das infeções em Portugal

Na reunião desta semana no Infarmed, que reuniu especialistas e políticos em torno da evolução da pandemia, o
investigador João Paulo Gomes atualizou os dados relativos à vigilância de variantes genéticas do novo coronavírus em
Portugal. De acordo com o especialista do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), apenas na semana
nove a variante britânica se tornou responsável por 65% dos casos registados no País, quando a previsão era que tal
acontecesse três semanas mais cedo. Apesar de se ter travado o crescimento desta variante, que estabilizou nos 10%
durante várias semanas, nos últimos sete dias “a variante do Reino Unido cresceu 20%”.No Reino Unido e na Irlanda, ela
é já responsável por 90% dos casos e, na Dinamarca, por 80%. João Paulo Gomes referiu que uma variante espanhola
que dominava em Portugal em novembro – “mais de 70% dos casos era causado por essa variante” – perdeu terreno
para a do Reino Unido, que “em fevereiro já é prevalente”.O investigador do INSA confirmou oito novas infeções da
variante da África do Sul em Portugal, totalizando 12 casos registados. Já da variante de Manaus, no Brasil,
contabilizaram-se quatro casos, somando-se 11 no total. “Tem sido feito o rastreio de contactos e está tudo
perfeitamente controlado”, sendo que “há poucos casos em confinamento”, ressalvou. A maior parte destes doentes
infetados já tiveram alta. Ambas as variantes são mais transmissíveis e estão associadas a “potenciais falhas vacinais”,
que podem podem pôr em causa a eficácia das vacinas. João Paulo Gomes alertou para a importância de monitorizar a
variante L452R, que partilha algumas características com a variante da Califórnia, e que “decresceu um pouco, mas está
em 40 concelhos no país”, representando 5% dos casos. Ela está associada à perda de ligação aos anticorpos.
Enquanto a variante do Reino Unido está presente em mais de 80 países, a da África do Sul encontra-se em mais de 40
e a de Manaus em cerca de vinte. O investigador sublinhou que os testes rápidos não garantem a pesquisa das
variantes provenientes do novo coronavírus, daí que seja fundamental garantir o aumento da testagem com a tecnologia
RT-PCR. Em relação ao desconfinamentto, João Paulo Gomes mostrou houve “277 introduções” de Covid-19 em
Portugal, com Reino Unido, Espanha, França e Itália a liderar a lista, no início de março. O turismo e as migrações terão
sido as principais razões para tal. “Isto vai voltar a acontecer, estamos todos a fazer o mesmo”, alerta. Como tal, o
cientista do INSA recomenda uma “atenção redobrada”.
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Turismo do Porto e Norte cria roteiro inspirado na vida e obra de
mulheres marcantes da região | Ambitur
Dezenas de mulheres que marcaram a Região Norte pelo seu legado cívico, cultural ou social estão na
génese de roteiros criados pelo Turismo do Porto e Norte por localidades, monumentos, museus ou
património que de uma qualquer forma se identificam com essas inspiradoras figuras femininas.

Dezenas de mulheres que marcaram a Região Norte pelo seu legado cívico, cultural ou social estão na génese de
roteiros criados pelo Turismo do Porto e Norte por localidades, monumentos, museus ou património que de uma
qualquer forma se identificam com essas inspiradoras figuras femininas.A ideia surge para assinalar o Dia Internacional
da Mulher e é também uma forma de homenagear todas as mulheres, levando os turistas a conhecer a vida e obra de
mulheres que marcaram uma época e/ou tiveram um papel relevante na sociedade.Nestes roteiros, que contaram com a
colaboração de Joel Cleto, um dos maiores conhecedores da história da região, constam nomes como Agustina Bessa
Luís, Antónia Ferreira (Ferrerinha), Maria da Fonte, Carmen Miranda, D. Teresa, Carolinha Michaelis, Ilse Losa ou Sophia
de Mello Breyner, entre muitas outras.O roteiro, que estará disponível nas redes sociais, designadamente nas contas de
facebook e instagram do Turismo do Porto e Norte, a partir precisamente do dia 8 de março, identifica as personalidades
ou os grupos setoriais com ligações fortes aos quatro subdestinos – Porto, Trás-os-Montes, Minho e Alto Douro -, em
áreas tão distintas como a literatura, a economia, a indústria têxtil, a música, ou que se distinguiram numa determinada
época, ou protagonizaram algum acontecimento que se perpetua no tempo.Assim, em torno de uma figura tão simbólica
como a ‘Ferreirinha’, a sugestão do roteiro elaborado pelo Turismo do Porto e Norte passa por conhecer a retumbante
paisagem de vinhedos do Alto Douro Vinhateiro Património Mundial da Humanidade. No Minho, ‘Maria da Fonte’
celebrizou-se por estar na origem da Patuleia e em seu nome foi erigida a estátua da Fonte da Arcada. Por Trás-os-
Montes, a figura mítica da ‘Vénus de Vidago’ está exposta no Museu de Chaves e é a prova da romanização da região. Já
o Porto tem um sem número de mulheres que fizeram a história da região e do País. ‘Sophia de Mello Breyner’ ou
‘Aurélia de Sousa’ são só duas delas, sugerindo-se, por exemplo, uma visita ao Jardim Botânico (na foto principal), onde
está sediada a casa da família, ou ao Museu Soares dos Reis, onde mora o famoso autorretrato de Aurélia.“São
mulheres que deixaram uma marca muito forte na região e no país. A sua obra está agora eternizada em museus,
bibliotecas ou esculturas dignas de serem visitadas e que são um trunfo turístico do nosso destino. Estas grandes
mulheres ajudam a contar um pouco da história e da identidade tão ricas da nossa região”, salienta Luís Pedro Martins,
presidente do Turismo do Porto e Norte.
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Transportadoras de turistas no caminho da falência
Atividade está excluída do setor do turismo, apesar das transportadoras de turistas integrarem
confederação do setor que foi dos mais afetados pelas medidas impostas pelo Governo no âmbito da
crise sanitária.

A associação de transportadoras de turistas alerta que as empresas do setor deverão continuar paradas mais um ano e
pedem apoio ao Governo para conseguirem sobreviver.Rui Pinto Lopes, o novo líder da ARP-Associação Rodoviária de
Transportadores Pesados de Passageiros, alerta que a falta de apoios estatais levará ao colapso do setor, noticia o
Jornal de Negócios esta segunda-feira.O jornal avança que a associação destas empresas, que estão "paradas há 18
meses e assim deverão continuar mais um ano", tendo despedido já "cerca de 500" pessoas em 2020, pede a "mão do
Estado" para que consigam "hibernar e subsistir até abril de 2022".A atividade está excluída do setor do turismo, apesar
das transportadoras de turistas integrarem confederação do setor que foi dos mais afetados pelas medidas impostas
pelo Governo no âmbito da crise sanitária.A crise no setor do turismo surgiu no ãmbito de uma das piores crises
económicas de sempre provocada pelas medidas adotadas pelo Governo na gestão da crise sanitária.Registaram-se
em Portugal 16.540 óbitos atribuídos a covid-19 - doença provocada pelo novo vírus - e mais de 810 mil casos
diagnosticados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS). A média de idade dos óbitos atribuídos a covid-19 -
doença provocada pelo novo vírus - é de cerca de 81 anos.Desde que a DGS começou a divulgar os seus relatórios
diários sobre a evolução da epidemia do novo vírus, no final de fevereiro de 2020, registaram em Portugal um total de
mais de 138 mil óbitos, dos quais cerca de 12% foram atribuídos a covid-19. As diretrizes da Organização Mundial da
Saúde (OMS) indicam que devem ser atribuídos a covid-19 todos os óbitos em que haja teste positivo ou suspeita da
presença da doença, mesmo em casos de doença terminal por outras patologias, como cancro. A OMS exclui desta
classificação os óbitos provocados por trauma (arma de fogo ou atropelamento, por exemplo).O novo coronavírus terá
sido detetado em Wuhan, na China, no final de 2019 e espalhou-se pelo mundo. Na sequência da declaração de
pandemia por parte da OMS, a maioria dos governos optou por impor medidas radicais, incluindo proibição de viagens,
confinamento forçado da população e fecho de escolas e do comércio.
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Um em cada três destinos turísticos está fechado ao turismo
internacional
Um em cada três destinos turísticos no mundo estava totalmente fechado ao turismo internacional no
início de fevereiro devido à pandemia de covid-19, de acordo com um relatório divulgado hoje pela
Organização Mundial do Turismo (OMT).

No relatório sobre restrições a viagens, que inclui regulamentações em vigor em 217 destinos em todo mundo, a OMT
indica que no início de fevereiro 32% dos destinos mundiais (69) estavam totalmente fechados ao turismo internacional.
Entre eles, mais de metade (38 destinos) estava fechado há pelo menos 40 semanas.Além dessa situação, 34% dos
destinos estavam parcialmente fechados para turistas internacionais.Dos 69 destinos com fronteiras totalmente
fechadas aos turistas, 30 estão na região da Ásia-Pacífico, 15 na Europa, 11 em África, 10 nas Américas e três no Médio
Oriente.Um número crescente de destinos em todo o mundo exige que os turistas internacionais apresentem um teste
de PCR ou antigénio negativo na chegada e fornecimento de dados de contacto para rastreamento.Por outro lado, a
análise aos 10 principais mercados turísticos, que em 2018 geraram 44% do total das chegadas internacionais, revela
que estes desaconselham viagens não essenciais ao estrangeiro.O secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, disse
que as restrições são apenas parte da solução e que o seu uso deve ser baseado nos dados e análises mais recentes,
e sistematicamente revisto para permitir a retoma "segura e responsável" de um setor do qual dependem muitos milhões
de empresas e empregos.A OMT acredita que as recomendações feitas pelos governos terão um papel crucial na
retoma e recuperação do turismo nas próximas semanas e meses.
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Brexit. Empresários queixam-se: “Há novos problemas todas as
semanas”
O desabafo é de um empresário da construção, mas abrange outros sectores. Entre atrasos e subida
dos custos, as exportações ficam a perder

Diogo Teles, administrador da Teleskov, uma empresa do sector da construção com sede em Inglaterra, estava a fechar
o negócio para um hotel de cinco estrelas no centro de Londres quando tudo parou. “Tínhamos um fornecedor nacional
especializado em terrazzo, um acabamento que é feito no local, e de repente percebemos que não sabíamos como
enviar o equipamento de Portugal para o Reino Unido, uma vez que não é uma exportação, nem como enviar a sua
equipa de trabalhadores temporários.”

“As coisas resolvem-se sempre, mas implicam atrasos, custos acrescidos”, refere o empresário, que começou por
tropeçar no simples envio de amostras: “Ficavam retidas na fronteira por risco de fuga ao fisco, por isso passámos a
enviá-las com um valor meramente simbólico, para acelerar um processo que demorava menos de 24 horas e agora
exige, no mínimo, três dias”, comenta.

“Há novos problemas todas as semanas para resolver”, desabafa Diogo Teles, tal como Paulo Melo, da têxtil Somelos,
certo de que “o engenho português para dar a volta à situação será sempre uma mais-valia”, mas mesmo assim uma
caxemira que vinha para o Vale do Ave via Londres ficou retida na alfandega, em Lisboa, durante oito dias, porque
ninguém sabia o que fazer com aquela matéria-prima. No entanto, apesar da quebra de 5% das exportações têxteis para
o quarto mercado nacional em 2020, Paulo Melo e José Alexandre Oliveira, da Riopele, admitem que após um período de
“incerteza” e “ansiedade”, natural em contexto de mudança, “o cenário normalize” e surja “uma dinâmica de
crescimento”.

Mesmo assim, a Farfetch (ver texto pág. 3) vai abrir um grande armazém na Holanda, para deslocalizar o negócio do
Reino Unido, procurando evitar constrangimentos decorrentes do ‘Brexit’, num movimento seguido por muitos sectores.
Um estudo da EY revela que 43% das financeiras retiraram ou planeiam retirar operações e pessoal do Reino Unido na
sequência do ‘Brexit’, e do lado das exportadoras lusas ganha terreno a opção de trabalhar diretamente com terceiros,
em vez de exportar via Londres.
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Na metalurgia, após um ano que acabou no vermelho, com uma queda de 30% no Reino Unido (€1,05 mil milhões), a
palavra de ordem é “aguardar para ver”. Na indústria automóvel, Adão Ferreira, diretor-geral da AFIA, que representa o
sector dos componentes, aponta para “a quebra”, tal como no ano passado, quando o Reino Unido derrapou 30%, bem
acima dos 11% registados pelo sector a nível global. “Continua a ser o nosso quarto mercado, mas valia €930 milhões
em 2016 e com o ‘Brexit’ no horizonte foi travando, para fechar 2020 nos €592 milhões”, afirma. Sobre este início de
2021, “sem tarifas, mas com muitos atrasos e questões regulatórias a condicionar o andamento das exportações”,
arrisca até “uma previsão de baixa face a 2020”.
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Passaporte covid-19 para viajar? Nove perguntas e respostas para tirar
todas as dúvidas
Nove perguntas e respostas para perceber melhor o que está a ser preparado para permitir viagens na
UE e não só

O QUE É O PASSE VERDE DIGITAL?

Bruxelas não gosta de falar em “passaporte” e prefere a imagem de um “certificado digital” covid-19 que facilite a
circulação entre Estados-membros, evitando as quarentenas. Uma forma de atestar que alguém foi vacinado, que teve
recentemente a doença e desenvolveu anticorpos, ou que fez um teste que deu negativo para o SARS-CoV-2. O nome
Passe Verde Digital foi lançado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com a promessa de que
serviria para “facilitar a vida aos europeus”, permitindo-lhes viajar de forma segura na UE ou fora, seja em trabalho ou
lazer. O objetivo é que esteja a funcionar no verão, altura em que já haverá um maior número de pessoas vacinadas, e
para dar um impulso ao turismo.

COMO VAI FUNCIONAR?

Bruxelas está ainda a cozinhar a proposta que poderá partir da criação de certificados a nível nacional que atestem que a
pessoa está imune ou que não está infetada. Pode ser um documento em papel, mas a preferência é para que o seja
usado no formato digital, por exemplo através de uma aplicação no telemóvel, podendo ser facilmente apresentado por
quem viaja. Cada país terá de fazer o trabalho de casa, desenvolvendo internamente estes certificados com base em
informações e padrões comuns a todos os países europeus. Em paralelo, a Comissão terá de desenvolver uma
infraestrutura ou solução técnica que garanta que a autenticidade dos certificados pode ser verificada de forma segura
em qualquer ponto da UE. Os certificados terão de ser reconhecidos mutuamente entre países.

QUEM VIAJA VAI PRECISAR DE PASSE DIGITAL?

27/122



É esse o objetivo, principalmente quem viaja de avião. O certificado seria apresentado um pouco à semelhança dos
bilhetes de avião em formato digital, contendo um QRCode que pode ser lido e validado pelas autoridades de um
determinado país. No entanto, não é claro como funcionará para quem viaja de carro na UE. A Comissão não prevê que
o novo sistema obrigue a controlos nas fronteiras, pelo contrário. Até agora, tem sempre defendido que os controlos
causam disrupções e não são necessários para controlar a propagação do vírus. Vários países exigem hoje teste e
quarentena a quem viaje, mas muitos não controlam quem viaja por terra deixando isso à responsabilidade individual.
São várias as questões práticas, legais e de discriminação que se colocam entre quem viaja de carro e avião. “O
Governo tem acompanhado o desenvolvimento de várias soluções tecnológicas que têm como objetivo a retoma aérea,
baseadas no conceito de “passe de mobilidade”, preparando-se para poder operacionalizar antes do verão a solução que
melhor cumpra os requisitos que vierem a ser definidos pela Comissão”, diz ao Expresso a secretária de Estado do
Turismo, Rita Marques. Uma das possibilidades é aplicar ao continente algo semelhante à “solução da Região Autónoma
da Madeira”, cujo projeto-piloto passa por uma plataforma onde já é possível inserir o resultado de um teste ou certificado
de imunidade.

VAI SERVIR PARA IR A UM CONCERTO OU IR AO RESTAURANTE?

A proposta da Comissão diz respeito à organização da livre circulação entre países, matéria na qual a UE tem
competências. No entanto, não está excluído que os países possam usar os certificados para outros fins, mas essas
deverão ser decisões nacionais. Israel, que vai à frente na inoculação da população, começou a emitir certificados de
vacinação, recomendados a quem quer viajar para fora do país, e criou um Green Pass, que parece agora inspirar o
Passe Verde Digital de Von der Leyen. Pode ser pedido por quem já levou a segunda dose da vacina ou recuperou do
coronavírus, dando acesso a diversos espaços no país, por exemplo, ginásios, concertos, restaurantes ou hotéis. O
Green Pass israelita deixa de fora quem não tem imunidade. A criação de cidadãos de primeira e segunda é um dos
problemas aos quais a Europa terá de dar resposta, principalmente quando a esmagadora maioria dos europeus ainda
não tem acesso à vacina.

NÃO É INCONSTITUCIONAL?

O comissário da Justiça, Didier Reynders, fala num “instrumento obrigatório para todos os Estados-membros”. Desde o
início que a ideia de se criar um passaporte de vacinação levanta dúvidas jurídicas. A Comissão tem até 17 de março,
dia em que sai a proposta, para desenhar uma solução que não viole os direitos fundamentais. O mesmo terá de ser
analisado dentro dos vários Estados. Bruxelas diz que está a trabalhar para respeitar a proteção de dados e a
privacidade. Reynders quer “evitar qualquer transferência de dados” para que o controlo dos Passes Verdes seja uma
“uma verificação simples” da informação contida no documento, por exemplo o nome, a data de nascimento, e o tipo da
vacina que se tomou.

OS 27 ESTÃO DE ACORDO EM AVANÇAR COM O PASSE VERDE DIGITAL?

A solução foi discutida na reunião de ministros do Turismo. Ao Expresso, Rita Marques diz que “todos os Estados-
membros mostraram permeabilidade a uma solução desta natureza”. Abertura para discutir existe e há quem pressione
a ideia, com a Grécia à cabeça, para promover o turismo dentro da UE. A pressão tem sido tanta — não só dos países
do Sul mas também dos nórdicos — que numa semana Von der Leyen e a Comissão passaram de um discurso
cauteloso e relutante ao anúncio de uma proposta legislativa. Mas há países como a Alemanha, Bélgica ou os Países
Baixos que ainda têm reservas. Haia vê os benefícios, mas tem dúvidas sobre até que ponto uma pessoa vacinada não
transmite a doença. Já os belgas insistem na questão da discriminação.

QUANDO ESTARÁ EM VIGOR?

Bruxelas quer que o Passe Digital esteja a funcionar no verão e adianta que precisa de pelo menos três meses para
tornar o sistema interoperacional.

VAI FUNCIONAR PARA O REINO UNIDO?

Vários países estão interessados em que se comece já a pensar numa forma de o sistema europeu de certificados
verdes vir a ser interoperacional com os de outros países, desde logo com o Reino Unido, Suíça e Noruega. O mais
difícil será encontrar uma solução europeia. Se isso não acontecer em breve, é de esperar que alguns países comecem
a apostar em soluções bilaterais e na criação de corredores dentro e fora da UE. A Grécia e Chipre já o fizeram com
Israel, permitindo a entrada de turistas com certificado de vacinação.

O PASSE DIGITAL É UMA SOLUÇÃO PACÍFICA?

Não. Levanta várias questões, desde as consequências para a liberdade de circulação, à eventual discriminação. A
vacina não é obrigatória na maioria dos países e ainda não está massificada. A realização de testes à covid-19 é ainda
dispendiosa e os resultados têm um curto prazo de validade. Vários sectores, incluindo o do turismo, têm levantado
dúvidas. O imunologista Luís Delgado afirma que estes certificados imunológicos “não fazem cientificamente sentido
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nenhum” e são para “deitar ao lixo mal apareça uma variante não protegida pela vacina”. O virologista Pedro Simas
admite que tais passaportes “podem ser úteis no início”, mas deixam de fazer sentido assim que os grupos de risco
estiverem imunizados.
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Portugal cai nas pesquisas de destinos de férias dos alemães
Com a incerteza ainda pairar, quanto aos cenários de desconfinamento e vacinação, os alemães parecem
ter encontrado o destino das suas próprias férias: a Alemanha.

Os alemães parecem já ter encontrado o seu destino de férias para 2021: a Alemanha. Segundo os últimos dados do
HolidayCheck, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, Portugal está entre os países que mais cai, quando
analisadas as pesquisas dos alemães quanto a um possível destino de férias para este ano, isto comparado com o
mesmo período do ano passado quando as pesquisas estavam somente 12% abaixo das verificadas em 2019. Portugal,
mantendo a quota de 2%, cai 86% nas pesquisas efetuadas nos primeiros dois meses de 2021, embora existam países
cuja queda ainda seja mais acentuada.Os nossos vizinhos espanhóis, que no ano passado ainda lideravam as
pesquisas, caíram para o segundo lugar, com uma quebra de 88% nas pesquisas e uma redução de seis pontos
percentuais na quota destas mesmas pesquisas.A Alemanha, por sua vez, que em 2020 tinha uma percentagem
negativa em 3%, face a 2019, aumentou, contudo, a quota, passando de 11 para 21%.De referir que  a incidência de
novos casos na Alemanha, nos últimos sete dias. situa-se nos 64,7 casos por 100.000 habitantes, segundo dados do
Instituto Robert Koch (RKI), com os analistas a admitirem o Governo  de Angela Merkel pretende um desconfinamento
muito seguro, o que fará com que seja mais lento que a realidade vivida em 2020.
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Na Europa e por causa do Turismo está a avançar a ideia dos
certificados de imunização - comentário de Paulo Portas
Na Europa e por causa do Turismo está a avançar a ideia dos certificados de imunização - comentário de
Paulo Portas

Na Europa e por causa do Turismo está a avançar a ideia dos certificados de imunização - comentário de Paulo Portas
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PS exige "demissão imediata" de Pedro Machado da presidência da
Turismo Centro
As federações do PS de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria, Oeste, Santarém e Viseu exigiram hoje a
"demissão imediata" de Pedro Machado da presidência da Turismo Centro de Portugal (TCP) e a
convocação de eleições para aquela entidade.

A posição conjunta das federações socialistas surge na sequência do anúncio, na quinta-feira, da candidatura de Pedro
Machado à Câmara da Figueira da Foz, pelo PSD. "Os presidentes das federações de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra,
Guarda, Leiria, Oeste, Santarém e Viseu, vêm exigir a demissão imediata de Pedro Machado das suas funções no
Turismo Centro de Portugal, requerendo igualmente que sejam realizadas eleições o quanto antes, para dar a urgente e
necessária resposta a este setor em crise", refere a nota. Para aquelas federações socialistas, "Pedro Machado deixou
de ter condições para representar a instituição, por manifesta incompatibilidade, e vê bastante enfraquecida a confiança
que lhe havia sido prestada, sendo incompreensível que deseje perpetuar-se no lugar, usufruindo dos benefícios que o
cargo lhe confere". "Foi com estupefação que, ainda na semana passada, vimos no `site` oficial da TCP uma notícia
fazendo alusão à candidatura autárquica de Pedro Machado. Não podemos contemporizar tais atitudes de clara
incompatibilidade. Pelo que é inevitável apresentação da sua demissão e a marcação urgente de eleições na entidade
regional de turismo", defendem as federações do PS. Os socialistas argumentam que a entidade regional Turismo
Centro de Portugal (TCP) "tem na sua composição municípios associados, não devendo intervir política e
partidariamente neles, mantendo uma posição de independência e de isenção". "Anunciando a sua candidatura
autárquica à Figueira da Foz, teimando em manter-se no cargo de presidente da comissão executiva da TCP, Pedro
Machado deixa inabalavelmente comprometidos estes princípios. Entendemos que antes de assumir publicamente a sua
candidatura autárquica, Pedro Machado deveria ter acautelado não enfraquecer a TCP", sustenta a nota. Para o PS,
"impunha-se, por razões de ética e de probidade - à semelhança do que vem acontecendo com outros protagonistas
políticos de diversos quadrantes partidários - que tivesse apresentado antecipadamente a sua demissão na TCP". Para
os socialistas, o que "verdadeiramente importa" é "encerrar este ciclo e fazer a TCP "regressar à sua posição
agregadora, concentrada em enfrentar os desafios que se colocam ao setor turístico, em exclusividade, sem
intermitências, com uma agenda conjunta que projete toda a região centro". Na quinta-feira, o presidente da Turismo do
Centro, Pedro Machado, anunciou ter aceitado o desafio do presidente do PSD de encabeçar a candidatura do partido à
Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra. "Esta é uma decisão amadurecida, depois de muito refletir sobre o
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convite que me foi dirigido pelo presidente do partido [Rui Rio], pela Comissão Política da Figueira da Foz, que tomou
esta decisão por unanimidade, e por muitos figueirenses de todos os quadrantes políticos e sociais, que diariamente,
desde há um ano a esta parte, me têm feito chegar mensagens e telefonemas de incentivo", afirmou Pedro Machado,
numa nota de imprensa enviada à agência Lusa. Questionado sobre se se irá manter como presidente da Turismo do
Centro durante a campanha, Pedro Machado realçou que "os presidentes de Câmara também são titulares de cargos
públicos e não abandonam [o cargo] para serem candidatos". "Só tomarei posição sobre isso depois de ser formalmente
apresentado como candidato", acrescentou.
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PSD lembra socialistas que “legalmente” Pedro Machado “pode
acumular” funções
Em ano de eleições autárquicas, a troca de comunicados e as acusações políticas sucedem-se entre o
Partido Social Democrata (PSD) e o Partido Socialista (PS). Ontem, a Comissão Política Distrital do PSD
respondeu à nota de imprensa emitida, na passada sexta-feira, pela Federação Distrital...

Em ano de eleições autárquicas, a troca de comunicados e as acusações políticas sucedem-se entre o Partido Social
Democrata (PSD) e o Partido Socialista (PS). Ontem, a Comissão Política Distrital do PSD respondeu à nota de
imprensa emitida, na passada sexta-feira, pela Federação Distrital do PS de Coimbra em que exigia a demissão de
Pedro Machado da presidência da Turismo Centro de Portugal, alegando «questões éticas e deontológicas, de onde se
podem extrair incompatibilidades várias».
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PS exige "demissão imediata" de Pedro Machado da presidência da
Turismo Centro
Posição conjunta das federações socialistas surge na sequência do anúncio, na quinta-feira, da
candidatura de Pedro Machado à Câmara da Figueira da Foz, pelo PSD.

As federações do PS de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria, Oeste, Santarém e Viseu exigiram hoje a "demissão imediata"
de Pedro Machado da presidência da Turismo Centro de Portugal (TCP) e a convocação de eleições para aquela
entidade. A posição conjunta das federações socialistas surge na sequência do anúncio, na quinta-feira, da candidatura
de Pedro Machado à Câmara da Figueira da Foz, pelo PSD. "Os presidentes das federações de Aveiro, Castelo Branco,
Coimbra, Guarda, Leiria, Oeste, Santarém e Viseu, vêm exigir a demissão imediata de Pedro Machado das suas funções
no Turismo Centro de Portugal, requerendo igualmente que sejam realizadas eleições o quanto antes, para dar a urgente
e necessária resposta a este setor em crise", refere a nota. Para aquelas federações socialistas, "Pedro Machado
deixou de ter condições para representar a instituição, por manifesta incompatibilidade, e vê bastante enfraquecida a
confiança que lhe havia sido prestada, sendo incompreensível que deseje perpetuar-se no lugar, usufruindo dos
benefícios que o cargo lhe confere". "Foi com estupefação que, ainda na semana passada, vimos no 'site' oficial da TCP
uma notícia fazendo alusão à candidatura autárquica de Pedro Machado. Não podemos contemporizar tais atitudes de
clara incompatibilidade. Pelo que é inevitável apresentação da sua demissão e a marcação urgente de eleições na
entidade regional de turismo", defendem as federações do PS. Os socialistas argumentam que a entidade regional
Turismo Centro de Portugal (TCP) "tem na sua composição municípios associados, não devendo intervir política e
partidariamente neles, mantendo uma posição de independência e de isenção". "Anunciando a sua candidatura
autárquica à Figueira da Foz, teimando em manter-se no cargo de presidente da comissão executiva da TCP, Pedro
Machado deixa inabalavelmente comprometidos estes princípios. Entendemos que antes de assumir publicamente a sua
candidatura autárquica, Pedro Machado deveria ter acautelado não enfraquecer a TCP", sustenta a nota. Para o PS,
"impunha-se, por razões de ética e de probidade - à semelhança do que vem acontecendo com outros protagonistas
políticos de diversos quadrantes partidários - que tivesse apresentado antecipadamente a sua demissão na TCP". Para
os socialistas, o que "verdadeiramente importa" é "encerrar este ciclo e fazer a TCP "regressar à sua posição
agregadora, concentrada em enfrentar os desafios que se colocam ao setor turístico, em exclusividade, sem
intermitências, com uma agenda conjunta que projete toda a região centro". Na quinta-feira, o presidente da Turismo do
Centro, Pedro Machado, anunciou ter aceitado o desafio do presidente do PSD de encabeçar a candidatura do partido à
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Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra. "Esta é uma decisão amadurecida, depois de muito refletir sobre o
convite que me foi dirigido pelo presidente do partido [Rui Rio], pela Comissão Política da Figueira da Foz, que tomou
esta decisão por unanimidade, e por muitos figueirenses de todos os quadrantes políticos e sociais, que diariamente,
desde há um ano a esta parte, me têm feito chegar mensagens e telefonemas de incentivo", afirmou Pedro Machado,
numa nota de imprensa enviada à agência Lusa. Questionado sobre se se irá manter como presidente da Turismo do
Centro durante a campanha, Pedro Machado realçou que "os presidentes de Câmara também são titulares de cargos
públicos e não abandonam [o cargo] para serem candidatos". "Só tomarei posição sobre isso depois de ser formalmente
apresentado como candidato", acrescentou.
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JORNAL I
08/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 0

Groundforce. Estado tem de “salvaguardar” direitos dos trabalhadores
CT enviou pedidos de audiência a todos os grupos parlamentares, mas só recebeu resposta positiva do
PAN e do PCP.
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JORNAL DE NOTÍCIAS
08/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JUSTIÇA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 790

REACH: 0

Advogados fazem escala para apoiar estrangeiros
O Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporário do Aeroporto de Lisboa tem, a partir de hoje,
advogados escalados para assistirem estrangeiros impedidos de entrar no país

O Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporário do Aeroporto de Lisboa tem, a partir de hoje, advogados
escalados para assistirem estrangeiros impedidos de entrar no país. O bastonário, Menezes Leitão, e o diretor do SEF,

Botelho Miguel, assinalam o momento.
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AÇORIANO ORIENTAL
08/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • AÇORIANO ORIENTAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 890

REACH: 0

Governo português espera reabrir turismo em maio
Governo português espera reabrir turismo em maio
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CORREIO DA MANHÃ
08/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CORREIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 11020

REACH: 0

REFUGIO
RUMO ÀS ILHAS PARA FUGIR AO CONFINAMENTO
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JORNAL DE NEGÓCIOS
08/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 0

Estamos em condições para desconfinar
Por: Luís Marques Mendes
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JORNAL DE NEGÓCIOS
08/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TRANSPORTES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUI NEVES

FAV: 3

AVE: € 4800

REACH: 0

Transportadoras de turistas no caminho da falência
A associação destas empresas, que estão “paradas há 18 meses e assim deverão continuar mais um
ano”, tendo despedido já “cerca de 500” pessoas em 2020, pede a “mão do Estado” para que consigam
“hibernar e subsistir até abril de 2022”
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JORNAL DE NEGÓCIOS
08/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Transportadoras de turistas no caminho da falência
A associação destas empresas, que estão “paradas há 18 meses e assim deverão continuar mais um
ano”, tendo despedido já “cerca de 500” pessoas em 2020, pede a “mão do Estado” para que consigam
“hibernar e subsistir até abril de 2022”.

Transportam turistas e integram a confederação do setor, mas não são consideradas parte integrante do turismo pelo
Governo. “Outra situação ridícula: os hotéis, restaurantes, ‘rent-a-cars”, têm o ‘clean & safe’, mas o autocarro que
transporta os turistas não tem acesso a algo tão básico como esse selo”, indigna-se Rui Pinto Lopes, o novo presidente
da Associaçã
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JORNAL ECONÓMICO
07/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

PS exige demissão de Pedro Machado da presidência da Turismo Centro
Diversas federações do PS exigiram a "demissão imediata" de Pedro Machado, candidato do PSD à
Figueira da Foz, da presidência da Turismo Centro de Portugal (TCP) e a convocação de eleições para
aquela entidade.

As federações do PS de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria, Oeste, Santarém e Viseu exigiram a “demissão imediata” de
Pedro Machado da presidência da Turismo Centro de Portugal (TCP) e a convocação de eleições para aquela entidade.
A posição conjunta das federações socialistas surge na sequência do anúncio, na quinta-feira, da candidatura de Pedro
Machado à Câmara da Figueira da Foz, pelo PSD.“Os presidentes das federações de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra,
Guarda, Leiria, Oeste, Santarém e Viseu, vêm exigir a demissão imediata de Pedro Machado das suas funções no
Turismo Centro de Portugal, requerendo igualmente que sejam realizadas eleições o quanto antes, para dar a urgente e
necessária resposta a este setor em crise”, refere a nota.Para aquelas federações socialistas, “Pedro Machado deixou
de ter condições para representar a instituição, por manifesta incompatibilidade, e vê bastante enfraquecida a confiança
que lhe havia sido prestada, sendo incompreensível que deseje perpetuar-se no lugar, usufruindo dos benefícios que o
cargo lhe confere”.“Foi com estupefação que, ainda na semana passada, vimos no ‘site’ oficial da TCP uma notícia
fazendo alusão à candidatura autárquica de Pedro Machado. Não podemos contemporizar tais atitudes de clara
incompatibilidade. Pelo que é inevitável apresentação da sua demissão e a marcação urgente de eleições na entidade
regional de turismo”, defendem as federações do PS.Os socialistas argumentam que a entidade regional Turismo
Centro de Portugal (TCP) “tem na sua composição municípios associados, não devendo intervir política e
partidariamente neles, mantendo uma posição de independência e de isenção”.“Anunciando a sua candidatura
autárquica à Figueira da Foz, teimando em manter-se no cargo de presidente da comissão executiva da TCP, Pedro
Machado deixa inabalavelmente comprometidos estes princípios. Entendemos que antes de assumir publicamente a sua
candidatura autárquica, Pedro Machado deveria ter acautelado não enfraquecer a TCP”, sustenta a nota.Para o PS,
“impunha-se, por razões de ética e de probidade – à semelhança do que vem acontecendo com outros protagonistas
políticos de diversos quadrantes partidários – que tivesse apresentado antecipadamente a sua demissão na TCP”.Para
os socialistas, o que “verdadeiramente importa” é “encerrar este ciclo e fazer a TCP “regressar à sua posição
agregadora, concentrada em enfrentar os desafios que se colocam ao setor turístico, em exclusividade, sem
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intermitências, com uma agenda conjunta que projete toda a região centro”.Na quinta-feira, o presidente da Turismo do
Centro, Pedro Machado, anunciou ter aceitado o desafio do presidente do PSD de encabeçar a candidatura do partido à
Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra.“Esta é uma decisão amadurecida, depois de muito refletir sobre o
convite que me foi dirigido pelo presidente do partido [Rui Rio], pela Comissão Política da Figueira da Foz, que tomou
esta decisão por unanimidade, e por muitos figueirenses de todos os quadrantes políticos e sociais, que diariamente,
desde há um ano a esta parte, me têm feito chegar mensagens e telefonemas de incentivo”, afirmou Pedro Machado,
numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.Questionado sobre se se irá manter como presidente da Turismo do
Centro durante a campanha, Pedro Machado realçou que “os presidentes de Câmara também são titulares de cargos
públicos e não abandonam [o cargo] para serem candidatos”. “Só tomarei posição sobre isso depois de ser formalmente
apresentado como candidato”, acrescentou. Ler mais
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SIC NOTÍCIAS
07/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

PS exige ''demissão imediata'' de Pedro Machado da presidência da
Turismo Centro
A posição conjunta de federações socialistas surge na sequência do anúncio da candidatura de Pedro
Machado à Câmara da Figueira da Foz, pelo PSD.

As federações do PS de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria, Oeste, Santarém e Viseu exigiram hoje a "demissão imediata"
de Pedro Machado da presidência da Turismo Centro de Portugal (TCP) e a convocação de eleições para aquela
entidade.A posição conjunta das federações socialistas surge na sequência do anúncio, na quinta-feira, da candidatura
de Pedro Machado à Câmara da Figueira da Foz, pelo PSD."Os presidentes das federações de Aveiro, Castelo Branco,
Coimbra, Guarda, Leiria, Oeste, Santarém e Viseu, vêm exigir a demissão imediata de Pedro Machado das suas funções
no Turismo Centro de Portugal, requerendo igualmente que sejam realizadas eleições o quanto antes, para dar a urgente
e necessária resposta a este setor em crise", refere a nota.Para aquelas federações socialistas, "Pedro Machado deixou
de ter condições para representar a instituição, por manifesta incompatibilidade, e vê bastante enfraquecida a confiança
que lhe havia sido prestada, sendo incompreensível que deseje perpetuar-se no lugar, usufruindo dos benefícios que o
cargo lhe confere"."Foi com estupefação que, ainda na semana passada, vimos no 'site' oficial da TCP uma notícia
fazendo alusão à candidatura autárquica de Pedro Machado. Não podemos contemporizar tais atitudes de clara
incompatibilidade. Pelo que é inevitável apresentação da sua demissão e a marcação urgente de eleições na entidade
regional de turismo", defendem as federações do PS.Os socialistas argumentam que a entidade regional Turismo
Centro de Portugal (TCP) "tem na sua composição municípios associados, não devendo intervir política e
partidariamente neles, mantendo uma posição de independência e de isenção"."Anunciando a sua candidatura
autárquica à Figueira da Foz, teimando em manter-se no cargo de presidente da comissão executiva da TCP, Pedro
Machado deixa inabalavelmente comprometidos estes princípios. Entendemos que antes de assumir publicamente a sua
candidatura autárquica, Pedro Machado deveria ter acautelado não enfraquecer a TCP", sustenta a nota.Para o PS,
"impunha-se, por razões de ética e de probidade - à semelhança do que vem acontecendo com outros protagonistas
políticos de diversos quadrantes partidários - que tivesse apresentado antecipadamente a sua demissão na TCP".Para
os socialistas, o que "verdadeiramente importa" é "encerrar este ciclo e fazer a TCP "regressar à sua posição
agregadora, concentrada em enfrentar os desafios que se colocam ao setor turístico, em exclusividade, sem
intermitências, com uma agenda conjunta que projete toda a região centro".Na quinta-feira, o presidente da Turismo do
Centro, Pedro Machado, anunciou ter aceitado o desafio do presidente do PSD de encabeçar a candidatura do partido à
Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra."Esta é uma decisão amadurecida, depois de muito refletir sobre o
convite que me foi dirigido pelo presidente do partido [Rui Rio], pela Comissão Política da Figueira da Foz, que tomou
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esta decisão por unanimidade, e por muitos figueirenses de todos os quadrantes políticos e sociais, que diariamente,
desde há um ano a esta parte, me têm feito chegar mensagens e telefonemas de incentivo", afirmou Pedro Machado,
numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.Questionado sobre se se irá manter como presidente da Turismo do
Centro durante a campanha, Pedro Machado realçou que "os presidentes de Câmara também são titulares de cargos
públicos e não abandonam [o cargo] para serem candidatos"."Só tomarei posição sobre isso depois de ser formalmente
apresentado como candidato", acrescentou.
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DESTAK
07/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Actualidade: PS exige "demissão imediata" de Pedro Machado da
presidência da Turismo Centro
As federações do PS de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria, Oeste, Santarém e Viseu exigiram hoje a
"demissão imediata" de Pedro Machado da presidência da Turismo Centro de Portugal (TCP) e a
convocação de eleições para aquela entidade.

As federações do PS de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria, Oeste, Santarém e Viseu exigiram hoje a "demissão imediata"
de Pedro Machado da presidência da Turismo Centro de Portugal (TCP) e a convocação de eleições para aquela
entidade.A posição conjunta das federações socialistas surge na sequência do anúncio, na quinta-feira, da candidatura
de Pedro Machado à Câmara da Figueira da Foz, pelo PSD."Os presidentes das federações de Aveiro, Castelo Branco,
Coimbra, Guarda, Leiria, Oeste, Santarém e Viseu, vêm exigir a demissão imediata de Pedro Machado das suas funções
no Turismo Centro de Portugal, requerendo igualmente que sejam realizadas eleições o quanto antes, para dar a urgente
e necessária resposta a este setor em crise", refere a nota.
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RENASCENÇA ONLINE
07/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

PS exige "demissão imediata" de Pedro Machado da presidência da
Turismo Centro - Renascença
As federações do PS de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria, Oeste, Santarém e Viseu exigiram este domingo
a "demissão imediata" de Pedro Machado da presidência da Turismo Centro de Portugal (TCP) e a
convocação de eleições para aquela entidade.

As federações do PS de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria, Oeste, Santarém e Viseu exigiram este domingo a "demissão
imediata" de Pedro Machado da presidência da Turismo Centro de Portugal (TCP) e a convocação de eleições para
aquela entidade. A posição conjunta das federações socialistas surge na sequência do anúncio, na quinta-feira, da
candidatura de Pedro Machado à Câmara da Figueira da Foz, pelo PSD. "Os presidentes das federações de Aveiro,
Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Oeste, Santarém e Viseu, vêm exigir a demissão imediata de Pedro Machado
das suas funções no Turismo Centro de Portugal, requerendo igualmente que sejam realizadas eleições o quanto antes,
para dar a urgente e necessária resposta a este setor em crise", refere a nota. Para aquelas federações socialistas,
"Pedro Machado deixou de ter condições para representar a instituição, por manifesta incompatibilidade, e vê bastante
enfraquecida a confiança que lhe havia sido prestada, sendo incompreensível que deseje perpetuar-se no lugar,
usufruindo dos benefícios que o cargo lhe confere". "Foi com estupefação que, ainda na semana passada, vimos no
"site" oficial da TCP uma notícia fazendo alusão à candidatura autárquica de Pedro Machado. Não podemos
contemporizar tais atitudes de clara incompatibilidade. Pelo que é inevitável apresentação da sua demissão e a
marcação urgente de eleições na entidade regional de turismo", defendem as federações do PS. Os socialistas
argumentam que a entidade regional Turismo Centro de Portugal (TCP) "tem na sua composição municípios
associados, não devendo intervir política e partidariamente neles, mantendo uma posição de independência e de
isenção". "Anunciando a sua candidatura autárquica à Figueira da Foz, teimando em manter-se no cargo de presidente
da comissão executiva da TCP, Pedro Machado deixa inabalavelmente comprometidos estes princípios. Entendemos
que antes de assumir publicamente a sua candidatura autárquica, Pedro Machado deveria ter acautelado não
enfraquecer a TCP", sustenta a nota. Para o PS, "impunha-se, por razões de ética e de probidade - à semelhança do
que vem acontecendo com outros protagonistas políticos de diversos quadrantes partidários - que tivesse apresentado
antecipadamente a sua demissão na TCP". Para os socialistas, o que "verdadeiramente importa" é "encerrar este ciclo e
fazer a TCP "regressar à sua posição agregadora, concentrada em enfrentar os desafios que se colocam ao setor
turístico, em exclusividade, sem intermitências, com uma agenda conjunta que projete toda a região centro". Na quinta-
feira, o presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado, anunciou ter aceitado o desafio do presidente do PSD de
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encabeçar a candidatura do partido à Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra. "Esta é uma decisão
amadurecida, depois de muito refletir sobre o convite que me foi dirigido pelo presidente do partido [Rui Rio], pela
Comissão Política da Figueira da Foz, que tomou esta decisão por unanimidade, e por muitos figueirenses de todos os
quadrantes políticos e sociais, que diariamente, desde há um ano a esta parte, me têm feito chegar mensagens e
telefonemas de incentivo", afirmou Pedro Machado, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa. Questionado sobre
se se irá manter como presidente da Turismo do Centro durante a campanha, Pedro Machado realçou que "os
presidentes de Câmara também são titulares de cargos públicos e não abandonam [o cargo] para serem candidatos".
"Só tomarei posição sobre isso depois de ser formalmente apresentado como candidato", acrescentou.

52/122



POSTAL
07/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • A EDIÇÃO PAPEL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAMIRO SANTOS

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: 0

Presidente dos hoteleiros do Algarve: “Vamos assistir ao colapso de
muitas empresas turísticas do Algarve”
Segundo Elidérico Viegas, mais de 80% dos hotéis estão fechados e os restantes estão sem clientes. Os
números dos resultados turísticos apresentam-se ao nível de 1984

Odesemprego subiu 113% em relação a 2019 e é cinco vezes maior do que a média no país. A recuperação plena da
atividade só daqui a quatro a cinco anos. A região precisa de uma Programa Específico de Emergência. P - Desde o
início da pandemia, em março do ano passado, qual o balanço no que respeita aos resultados na atividade turística no
seu conjunto no Algarve? R - O Algarve registou, em 2020, o pior ano turístico desde que há memória. O volume de
negócios caiu mais de 800 milhões de euros durante o ano, resultante de 71% nas quebras na procura dos principais
mercados emissores externos. A taxa de ocupação global média registada atingiu os 27,5% em 2020, o correspondente
a 7,6 milhões de dormidas, o pior registo de sempre. Recorda-se que o Algarve, em 2019, teve uma ocupação média de
63,2%, ou seja, mais de 21 milhões de dormidas. Estes números respeitam apenas aos estabelecimentos classificados
oficialmente. P - Faz sentido dizer que a redução desses valores, fizeram recuar os resultados da atividade turística,
designadamente, a hotelaria, para valores de 1984? R - De facto, em termos globais, o número de hóspedes e dormidas
recuaram em Portugal para valores de 1984. P - E nos primeiros meses deste ano, qual foi a taxa de ocupação? R - As
unidades hoteleiras e empreendimentos turísticos ainda em funcionamento registaram uma taxa de ocupação de 5,6%
em janeiro deste ano. Os meses de fevereiro e março não serão diferentes. A Páscoa, identificada como o motor de
arranque da época turística, encontra-se comprometida, bem como as estações média e alta, tanto mais que a
vacinação se encontra muito atrasada. O Algarve precisa de um Plano Específico de Emergência para Recuperar o
Turismo, prometido pelo primeiro-ministro P - O que é que representa o setor do turismo algarvio para a economia do
país, no que respeita a receitas e emprego? R - Em 2019, a oferta turística regional classificada, oficialmente gerou uma
faturação total de 1.250 milhões de euros. Mas o INE considera que as receitas hoteleiras têm um efeito multiplicador na
economia (comércio, restauração, rent-a-car, golfes, etc.), equivalente a sete vezes as receitas do alojamento. Por isso,
estima-se que o turismo do Algarve tenha contribuído, em 2019, com bens transacionáveis no montante de mais de 8,5
mil milhões de euros, o que verdadeiramente conta para a riqueza nacional. Note-se que nesse ano, antes da crise, o
país gerou um total de cerca de 19 mil milhões de euros em bens transacionáveis, mais ou menos 20% do total das
exportações portuguesas neste período. Em 2020, este valor não foi além dos 8,1 mil milhões de euros, sendo que 2,8
mil milhões tiveram origem no Algarve. Ou seja, em 2020, o Algarve produziu menos 5,6 mil milhões de euros em bens
transacionáveis Quanto ao desemprego, em 2020, aumentou 113% face ao ano anterior mas estes números não levam
em consideração os trabalhadores que se encontram em layoff e em regime de formação, por exemplo. Segundo os
dados do IEFP, no Algarve, em maio de 2020 estavam inscritos 23.554 desempregados na hotelaria e restauração, valor
que compara com 6.707 no período homólogo. O desemprego aumentou cerca de 5 vezes mais do que no resto do país
e os níveis de pobreza cresceram de forma preocupante e descontrolada P - Tem números quanto às empresas que
fecharam temporariamente e as que estão em risco de cessar a atividade? R - Mais de 80% dos estabelecimentos
hoteleiros e turísticos do Algarve encontram-se encerrados e os restantes 20% não têm clientes. O Algarve e o turismo
estão à beira de um precipício económico e social sem precedentes. Ao nível do alojamento local e privado, muitos
empresários optaram pela cessação da atividade, assim como no que se refere aos chamados similares, como
restaurantes e bares, por exemplo. Muitos destes estabelecimentos não voltarão a reabrir. Os hotéis e empreendimentos
turísticos constituem máquinas organizativas muito pesadas, pelo que não podem, pura e simplesmente, cessar a
atividade de um momento para o outro, atendendo à natureza dos investimentos que estão suportados em capitais
alheios e outros financiamentos externos. Caso os efeitos da pandemia se prolonguem, vamos assistir ao colapso de
muitas empresas turísticas do Algarve. P - Como vê a resposta do governo no apoio às empresas. O que é que a
AHETA defende? R - O governo esteve bem numa primeira fase, tendo tomado as medidas que a situação exigia, no
pressuposto de que a crise estaria resolvida ao fim de três meses (junho de 2020). A crise não só não se resolveu como
se agravou. O governo, contudo, optou por dar continuidade às medidas que havia tomado anteriormente, considerando
ainda que a economia já se encontrava na fase de retoma, optando por medidas desajustadas, ineficazes e
insuficientes. Neste contexto, o governo não tem sabido estar à altura dos problemas que afectam especificamente o
Algarve e as empresas do setor do turismo, tomando medidas avulso, contraditórias e a conta-gotas. Também aqui,
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mais uma vez, a maior e mais importante região turística portuguesa foi deixada ao abandono, reduzida à insignificância
do seu peso eleitoral e político. Não admira, portanto, que o desemprego tenha aumentado cerca de 5 vezes mais do que
no resto do país e os níveis de pobreza aumentem de forma preocupante e descontrolada. A sobrevivência das
empresas hoteleiras e turísticas do Algarve vai depender, fundamentalmente, das condições fiscais e financeiras criadas
pelo governo, visando manter os níveis competitivos na fase de retoma e evitar o colapso empresarial do setor do
turismo no Algarve. O Algarve precisa de um Plano Específico de Emergência para Recuperar o Turismo, tal como foi
prometido na Assembleia da República pelo ministro da Economia e reiterado pelo primeiro-ministro. Páscoa é uma
amêndoa amarga e retoma plena só daqui a cinco anos P - É possível avançar com alguma perspetiva temporal de
normalização da atividade turística? A Páscoa é uma amêndoa amarga? R - Mais do que uma amêndoa amarga, as
empresas hoteleiras e turísticas regionais enfrentam um verdadeiro cataclismo económico, social e financeiro. Sem a
resolução do problema sanitário não é possível restabelecer os fluxos turísticos, designadamente os oriundos do Reino
Unido, historicamente o maior mercado emissor de turistas para a região. Estamos conscientes de que a retoma será
gradual, progressiva e muito morosa e só deverá verificar-se a partir da Páscoa do próximo ano. Por outro lado, a
recuperação plena da atividade turística para os níveis de 2019, só irá ocorrer dentro de 4/5 anos. As nossas perspetivas
para 2021 apontam para resultados idênticos aos registados em 2020. O Algarve e o país não integram, presentemente,
as estratégias dos grandes canais de comercialização e distribuição de férias europeus e mundiais para a próxima
época turística, atendendo à gravidade da situação sanitária que atravessamos.
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Presidente do Turismo do Algarve: “Só depois da Páscoa será possível
equacionar a atividade turística”
Para o presidente do Turismo do Algarve, as empresas vivem em estado de emergência e o impacto é
global: hotéis, rent-a-cars, restauração, golfe, marítimo-turísticas, agências de viagem, animção, bares e
discotecas

Tudo depende da evolução da situação pandémica, mas a retoma consistente da atividade turística, nunca acontecerá
antes do próximo semestre. Para o presidente do Turismo do Algarve, as empresas vivem em estado de emergência e o
impacto é global: hotéis, rent-a-cars, restauração, golfe, marítimo-turísticas, agências de viagem, animção, bares e
discotecas. P - Que análise faz o presidente do Turismo do Algarve da situação do setor, em termos gerais, desde o
início da pandemia? R - O setor do Turismo tem estado a viver praticamente em contexto de “estado de emergência”,
com atividade residual ou nula, tendo apenas no passado verão tido alguma expressão, sobretudo devido à procura do
mercado interno, o que é manifestamente insuficiente para a oferta instalada. O desgaste acumulado coloca o tecido
empresarial na luta pela sobrevivência. P - Entre os diferentes setores da atividade turística, quais os que mais se estão
a ressentir desta crise? R - O impacto é global, extensível a todos os segmentos da oferta, na medida em que a
pandemia ditou uma quebra muito expressiva na procura, com especial ênfase nos mercados externos. Não obstante,
as atividades que se destinam a grupos (ex: guias intérpretes, MI, diferentes modalidades de transporte de turistas…), as
atividades encerradas desde o início da pandemia por imperativos legais (ex: bares e discotecas), a oferta
particularmente vocacionada para mercados externos (ex: golfe, rent-a-car, animação turística e marítimo-turísticas) e as
agências de viagens foram das mais condicionadas, com impactos muito significativos. Quebra da atividade no
alojamento turístico foi muito expressiva: -62,1% das dormidas totais e igual desempenho quanto aos proveitos totais do
alojamento P - Na hotelaria pode quantificar as perdas verificadas até final do ano passado, no que respeita a dormidas e
receitas? R - De acordo com os dados do INE, apesar do Algarve ter sido a região que menos mercado interno perdeu (-
23,2% das dormidas de residentes 2020, a par do Alentejo) e de no panorama nacional até ter consolidado a liderança na
preferência dos turistas portugueses (28,1% das dormidas de residentes) e estrangeiros (33,2% das dormidas de
estrangeiros), a quebra da atividade no alojamento turístico foi ainda assim muito expressiva: -62,1% das dormidas totais
e igual desempenho quanto aos proveitos totais do alojamento. Sabemos que é uma realidade transversal a todo o
mundo e até que o Algarve “compara bem” com os seus concorrentes internacionais mais diretos, mas isso não evitou
que o ano de 2020 tenha sido o pior ano turístico de que há memória para a região, sobretudo considerando a dimensão
da oferta instalada e os postos de trabalho perdidos. P - E a restauração, que efeitos está a ter a crise na viabilidade da
maioria dos estabelecimentos e os reflexos no emprego? R - A AHRESP informa que 51% das empresas inquiridas se
encontra com a atividade totalmente encerrada e 44% afirma já ter efetuado despedimentos desde o início da pandemia.
Destas, 19% reduziram em mais de 50% os postos de trabalho a seu cargo. Adicionalmente, 19% das empresas
assumem que não vão conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do primeiro trimestre de 2021. Todos
os organismos apontam para que o reinício da atividade não acontecerá antes de meados do 2º trimestre P - Como vai
sair o turismo do Algarve desta crise sanitária? Em termos temporais, faz ideia quando é que se pode pensar no início da
recuperação económica? R - As últimas declarações do Sr. Presidente da República indiciam que apenas após a
Páscoa será possível equacionar atividade turística. Até lá o grande desafio para o qual todos estamos convocados é o
de conseguirmos debelar definitivamente esta recente vaga pandémica. Não obstante os vários imponderáveis que todos
conhecemos quanto à incerteza do impacto de novas estirpes, à data e condições de acordo para regras comuns para
viagens no espaço europeu, ou à capacidade da União Europeia em acelerar o plano de vacinação, todos os organismos
apontam para que o reinício da atividade não acontecerá antes de meados do 2º trimestre e que a procura terá, à partida,
um comportamento progressivo até ao verão. É expectável que, numa primeira fase, o mercado interno alargado
(Portugal e regiões fronteiriças de Espanha) seja a origem da maior parte dos visitantes, mas os sinais que nos chegam
das reservas de voos do Reino Unido e também da Alemanha, embora ainda muito tímidos, são reveladores da vontade
de alguns europeus em rumarem a sul. Tudo dependerá também da evolução pandémica nos nossos principais
mercados emissores de turistas e dos respetivos planos de desconfinamento que vierem a adotar. Importa salientar que
o Algarve, sendo a região de Portugal continental que melhores indicadores epidemiológicos tem apresentado, tem
condições para, tão breve quanto possível, receber turistas de diferentes origens. Para tal, temos que recuperar a
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perceção de destino seguro nos mercados externos, assegurar ligações aéreas e comunicar a disponibilidade e
condições para acolher turistas. Recorde-se que o Turismo do Algarve tem trabalhado desde a primeira hora com a
Administração Regional de Saúde, por exemplo para a implementação de protocolos sanitários nas empresas. Fomos
das primeiras regiões do mundo a apresentar um Manual de Boas Práticas – Covid e Turismo de Portugal foi igualmente
pioneiro no Selo Clean&Safe. Estando garantido que o destino é seguro, importa comunicar essa realidade e gerar
motivo de interesse para a visita. Neste sentido, a realização de três grandes eventos no período de meados de abril a
início de maio, como o MotoGP, a Fórmula 1 (a confirmar) ou o Portugal Masters em Golfe, são excelentes
oportunidades para comunicarmos ao mundo um destino seguro e pronto a receber. Acresce que antecipámos também
com as principais companhias aéreas que servem a região a realização de campanhas conjuntas de destino. Por outro
lado, o facto de se ter conseguido a manutenção da base da Ryanair em Faro e de se ter assegurado uma nova base da
EasyJet (a inaugurar em março), as mais representativas para o Algarve, dá-nos uma vantagem fundamental, numa
altura em que todas as companhias aéreas estão a reduzir frotas e tripulações, com as expectáveis consequências ao
nível das rotas a estabelecer. Salienta-se também que todos os estudos de tendência apontam para a preferência dos
europeus para no período pós-confinamento procurarem destinos de lazer, em especial destinos de praia. Algarve vai
continuar a ser o principal destino turístico de Portugal P - Faz sentido pensar a retoma económica do país sem o
turismo do Algarve? R - Não. Como a última crise bem deixou claro, o turismo é o único setor com dimensão e
competitividade para nos fazer sair também desta crise. Não existe, infelizmente, outro setor em Portugal com igual
expressão ao nível dos principais indicadores económicos (Emprego, PIB e Exportações), ou mesmo outro setor que no
curto/ médio prazo possa vir a revelar essa capacidade. O Algarve é o principal destino turístico do país e estou certo
que vai continuar a sê-lo, pelo histórico que temos e pelos vários indicadores de que dispomos. Não obstante, não pode
deixar de estar na linha da frente dos desafios da sustentabilidade e de um destino inteligente, razão pela qual estamos a
trabalhar em várias ações neste sentido (ex: Observatório de Turismo Sustentável ou programa RIA- Região Inteligente
Algarve).
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AMAL revela as prioridades para investimento no Algarve
A Comunidade Intermunicipal do Algarve elegeu a construção do novo Hospital Central, o apoio às
empresas, a habitação e o ‘cluster’ do mar como áreas prioritárias para a região no âmbito do Plano de
Recuperação e Resiliência

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) informou ter submetido a posição dos 16 municípios do Algarve
relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) - no último dia da consulta pública do plano -, baseada num
levantamento conjunto com a Universidade do Algarve (UAlg) das necessidades e intenções de investimento de todas as
autarquias. O presidente da AMAL adiantou que o estudo da UAlg pretendeu “olhar para o PRR” e fazê-lo “coincidir” com
as vontades e necessidade de financiamento dos concelhos, na base da “diversificação, mas também valorização do
potencial da região”. “[A universidade] Agarrou no que é a visão dos 16 presidentes e seus executivos e criou um
conjunto de indicadores de análise de valorização dos 700 projetos apresentados, que foram avaliados e escalonados
por importância”, referiu António Miguel Pina. O Hospital Central Universitário do Algarve surge “sempre à cabeça” como
a maior necessidade sentida pela sua população, realçou, sendo também um equipamento decisivo para a consolidação
de um setor estratégico para a região - o da saúde e bem-estar, notou o também presidente da Câmara de Olhão. O
reforço da oferta de habitação apoiada no Algarve é outra das áreas apontadas, suportada na Estratégia Regional de
Habitação, abrangendo habitação social e a custos acessíveis e a reabilitação do edificado a colocar no mercado de
arrendamento, num valor estimado de 200 milhões de euros. Tendo em conta os impactos no turismo, a principal
atividade económica no Algarve, os autarcas pediram uma “discriminação positiva” - similar ao que aconteceu com as
necessidades hídricas -, com a criação de “programas específicos” para a área da habitação e da revitalização da
região, calculados em 200 milhões de euros, defendeu. “Gostaríamos de ver, no que são alguns objetivos do PRR, a
possibilidade de os empresários da região terem uma linha só para eles, assim como uma outra de revitalização, para
aguentar a tesouraria, em particular das empresas ligadas ao turismo, que têm muitos investimentos alavancados na
banca e que precisam de mais tempo para cumprir as suas obrigações”, realçou. Em relação à área do mar, o autarca
afirmou existirem algumas ideias no setor náutico, encabeçadas pelo “porto de cruzeiros de Portimão”, mas também o
desassoreamento do rio Arade até Silves, a “revitalização de alguns portos de pesca” e o projeto da reserva marinha a
sul de Lagoa, Armação de Pêra e Albufeira.
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Não há turismo a mais, há outros sectores a menos
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, há 40 anos o principal destino turístico do
país: "o Algarve está preparado para se reinventar. Já se reinventou muitas vezes"

Clique para ouvir o áudio

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, há 40 anos o principal destino turístico do país: 'o Algarve
está preparado para se reinventar. Já se reinventou muitas vezes'
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Madeira escolhida para estadias de longa duração
Os turistas são atraídos pela segurança e pelas condições sanitárias oferecidas pela ilha.

Clique para ver o vídeo
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Portugal poderá reabrir o turismo em Maio
Portugal espera poder abrir as fronteiras e o turismo no ínicio de Maio graças a certificados de vacinação
ou de testes, afirmou ontem a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, à BBC
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Público nas bancadas é o cenário provável
Fórmula 1 no Algarve
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"Comparar Montijo com alternativas possíveis"
Francisco Ferreira, presidente da associação Zero, aponta importância a estudo estratégico
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Quarentena e testes para quem chega
Brasil e Reino Unido
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Alcochete avança sem concurso nem indemnização
Novo aeroporto de Lisboa
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Via verde para os imunes
Já há países a adotar os passaportes de vacinação para libertar os turistas das quarentenas.
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Opção Beja com alta velocidade desejada em nome da coesão
Chumbo ao Montijo reaviva defensores de projeto que permita aproveitar a base e captar pessoas para a
região
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Opção Beja com alta velocidade volta a ser pedida em nome da coesão
Chumbo ao Montijo reaviva defensores de projeto que permita aproveitar infraestrutura alentejana e
captar pessoas para a região
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F1 em Portugal: Região de Turismo do Algarve defende que região é um
palco aberto e seguro
A Região de Turismo do Algarve destacou esta sexta-feira o esforço das várias entidades para trazerem
a Fórmula 1 (F1) de novo a Portugal, numa prova que pode ser um palco para mostrar que o destino está
aberto e é seguro

A Região de Turismo do Algarve destacou esta sexta-feira o esforço das várias entidades para trazerem a Fórmula 1
(F1) de novo a Portugal, numa prova que pode ser um palco para mostrar que o destino está aberto e é seguro.

“Valeu a pena o esforço do Autódromo do Algarve, do Turismo do Algarve, do Turismo de Portugal e da Câmara
[Municipal] de Portimão para trazer esta grande prova que é um palco para mostrar que o destino está aberto e que é
seguro”, afirmou à Lusa o presidente da Região de Turismo do Algarve.

Em relação à possibilidade de haver assistência nas bancadas, João Fernandes revelou que “seria uma ótima notícia
para o Algarve”, mas é prudente, realçando o “anúncio do plano de desconfinamento” por parte do Governo, em 11 de
março e o facto de o evento “decorrer em 2 de maio”.

Assumiu ainda que há que “aguardar as diretrizes” da Direção Geral de Saúde (DGS), sendo necessário, até lá, “avaliar
as condições” para que possa “haver público”.

Para o dirigente, a realização da prova é, à semelhança do ano anterior, “por si só” um palco “importantíssimo para
divulgar o Algarve” e, sobretudo, numa altura em que acredita que a região estará “em condições para receber mercado
externos”, evidenciando que a F1 chega “a mais de 428 milhões de lares”.

Como balanço do Grande Prémio de Portugal F1 de 2020, João Fernandes destacou um relatório da saúde que indicou a
não existência de “surtos [de covi-19] a partir da edição do ano passado” e a notícia que apontou a edição algarvia como
“a segunda mais vista do campeonato do ano passado e a mais vista da Europa”.
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Foi hoje anunciado pela organização do campeonato que o Grande Prémio de Portugal vai voltar a integrar o Mundial de
Fórmula 1, em 02 de maio, pela 18.ª vez, a segunda consecutiva no Algarve.

A Fórmula 1 regressou a Portugal em 2020, ao Autódromo Internacional do Algarve, após 24 anos de ausência do
Mundial, na sequência da reorganização dos calendários devido à pandemia de covid-19.

O calendário de 2021 prevê um recorde de 23 provas, entre 23 de março, no Bahrain, e 12 de dezembro, em Abu Dhabi,
nos Emirados Árabes Unidos.
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Novo aeroporto entre “o absurdo” e queixas
Catarina Martins acusa Governo de atitude pouco democrática, ao alterar lei depois de chumbo de
autarcas
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Negócio do mês: Gigante alemão estreia-se na hotelaria em Portugal.
DER Touristik compra Galo Resort na Madeira
O empresário alemão Roland Bachmeier vendeu o Galo Resort, na Madeira, à alemã DER Touristik
Hotels & Resorts. Foi uma das maiores transações hoteleiras dos últimos anos no arquipélago.

Foi uma das maiores transações hoteleiras dos últimos anos no setor hoteleiro da Madeira, que permitiu a estreia de um
gigante alemão em território nacional. A empresa hoteleira DER Touristik Hotels & Resorts passou, no final de janeiro, a
ser a proprietária da cadeia Galo Resort, constituída por três hotéis naquela ilha. Com esta operação, descrita como
bastante complexa pelos advogados envolvidos da DLA Piper, a unidade hoteleira passará a designar-se Sentido Galo
Resort, a primeira propriedade da empresa alemã no país.É na ilha da Madeira, mais concretamente na zona do Caniço,
que estão o Galosol Hotel, Alpino Atlântico Hotel e Galomar Hotel. Juntas, estas três unidades hoteleiras, datadas da
década de 60, totalizam 231 quartos, numa área total de 13.596 metros quadrados. Entre campos de ténis, zonas de
treino, espaços de fitness e lazer, o Galo Resort, futuro Sentido Galo Resort, é especialmente procurado pelo mercado
alemão. Está agora nas mãos da alemã DER Touristik, que o comprou ao empresário, também alemão, Roland
Bachmeier.Galo Resort, MadeiraD.R. Em 2015, o resort já tinha estado no mercado à procura de comprador e, nessa
altura, com apenas 196 quartos, tinha fixado um preço de venda de 19,4 milhões de euros. Três anos depois, em 2018, o
asking price subiu, ficando entre os 22 e os 24 milhões de euros. O valor final pode ser explicado pelo facto de os três
hotéis terem “uma grande taxa média de ocupação anual, especialmente de turistas estrangeiros e, em particular, de
alemães”, como referiu à Advocatus Paulo Anjo, um dos advogados envolvidos. Como disse ainda Luís Filipe Carvalho,
também parte do negócio, esta foi uma “operação com dimensão para a Madeira e para o mercado nacional”. Ambos da
DLA Piper ABBC que assessorou a DER Touristik.Ao todo, a operação contou com uma “equipa especializada em
diversas áreas”, explica Luís Filipe Carvalho, adiantando que estiveram envolvidos no processo sete advogados, sem
contar com os advogados “in-house” dos clientes. Assessorar este gigante alemão, que conta com uma carteira de 80
hotéis em todo o mundo, não foi um processo simples. “Foi uma operação complexa pela sua natureza, pelo grau de
exigência, pelos números envolvidos (ativos, trabalhadores e financiamentos) e ainda pela especificidade do nosso
cliente”, explica Paulo Anjo. Para Luís Filipe Carvalho, a complexidade foi ainda mais acentuada “pelo facto de a
negociação e o closing terem decorrido durante vários meses, mantendo-se as três unidades hoteleiras em total
funcionamento, sem qualquer perturbação que pudesse decorrer desta operação”.Uma operação complexa com um
“conjunto significativo de especificidades jurídicas”Como os próprios juristas já referiram, assessorar a DER Touristik

75/122



não foi um processo fácil. Mas o facto de esta empresa alemã ter escolhido a DLA Piper para este negócio explica-se
com a experiência que a sociedade de advogados tem. “Esta operação em concreto, em que o nosso cliente é uma das
principais empresas de viagens da Europa, veio dos nossos colegas da DLA Piper em Colónia”, diz Paulo Anjo, ao que
Luís Filipe Carvalho acrescenta que a sociedade é procurada pela experiência que tem em “operações com certa
dimensão” e que, “para este tipo de clientes, torna-se muito relevante a presença global e a solução integrada que a DLA
Piper tem condições de facultar”.Somados a esta complexidade, estiveram ainda vários desafios jurídicos,
principalmente relacionados com o facto de a operação ter tido um “conjunto significativo de especificidades jurídicas”,
explica Luís Filipe Carvalho. Algumas delas “não são comuns” em transações no setor hoteleiro ou imobiliário. “Estas
especificidades e o elevado grau de exigência do clientes moldaram os desafios jurídicos com que nos
deparámos”.Paulo Anjo dá ainda mais detalhes e fala na “sistemática necessidade” de prestarem um “acompanhamento
permanente” à DER Touristik, sobre as “particularidades do ordenamento jurídico português”. “Foi-nos exigido um forte
envolvimento, empenho e articulação direta com o cliente na negociação com as vendedoras, em especial a nível da
definição das garantias e das salvaguardas comuns e especificas para uma operação com estas características”, diz o
advogado, acrescentando que, a tudo isto, ainda se somou o facto de os hotéis se terem mantido sempre em
funcionamento.Galomar Hotel, Madeira.D.R. Estes são alguns dos principais desafios em assessorar um investidor
internacional, notam os juristas. A DER Touristik não é nova no mercado nacional, mas é nova no mercado hoteleiro
nacional. Até aqui, operava apenas no setor das viagens. Contudo, esta empresa alemã foi “um investidor que, entrando
numa nova área de negócio em Portugal, teve uma postura idêntica a qualquer outro investidor estrangeiro que faz a
primeira operação em Portugal”, explica Paulo Anjo, destacando a exigência do gigante alemão em ter “informação
completa e elucidativa” sobre as regras jurídicas nacionais e conhecimento das práticas do mercado, “a nível de
atividade e legal”.Luís Filipe Carvalho explica que, neste tipo de operações — principalmente nos últimos cincos anos, de
“forte internacionalização do mercado hoteleiro e imobiliários” — os investidores internacionais continuam a “exigir um
conhecimento prévio e muito detalhado do nosso sistema jurídico, incluindo sobre a estabilidade legislativa”. Contudo, o
advogado sublinha que “a tendência recente de sistemáticas alterações do quadro legal em que estes investidores
operam geram muitas dúvidas, incertezas e, por vezes, inseguranças na conclusão deste tipo de investimentos”. E isto
acaba por “aumentar o grau de exigência na assessoria jurídica a este tipo de investidores”.
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DN
07/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Covid-19
Em termos de sensação auditiva o ruído em julho de 2019 era mais do dobro do registado agora, indica a
organização ambientalista Zero.

Os níveis de ruído nas proximidades do aeroporto de Lisboa diminuíram drasticamente, especialmente devido à quebra
na aviação provocada pela covid-19, segundo medições feitas pela organização ambientalista Zero.Depois de em julho
do ano passado ter durante alguns dias medido o ruído no Campo Grande, próximo do aeroporto Humberto Delgado, a
Zero voltou agora a fazer medições ao ruído no mesmo local. E conclui que "é impossível cumprir a legislação em Lisboa
com o aeroporto em funcionamento normal" e que "a sua relocalização tem de ser equacionada no médio prazo".Numa
altura em que há pouco trânsito e poucos voos, devido às restrições impostas pelas medidas de contenção da pandemia
de covid-19, foram detetados alguns picos de ruído, especialmente devido a motos, e concluiu-se que durante a noite foi
cumprido o valor legal de limite de decibéis, "apesar de os valores estarem muito próximos do máximo possível", explica
a associação em comunicado.Assim, entende a associação, de momento está a cumprir-se a lei, o que não acontecia
no ano passado, sendo que em termos de sensação auditiva o ruído em julho de 2019 era mais do dobro do registado
agora.A campanha de medição do ano passado, a que a Zero chamou "dÉCIbEIS a mais, o inferno nos céus", de alerta e
sensibilização para o ruído dos aviões e o seu impacto na cidade de Lisboa, continua a ser pertinente, "dado que o
Governo português mantém, mesmo no quadro do enorme impacte na aviação da crise associada à covid-19, a intenção
de ampliar de forma muito significativa a capacidade do Aeroporto Humberto Delgado".Comparando as medições do ano
passado com as deste ano, em termos de imagem, a do ano passado forma uma mancha quase contínua de picos de
som como resultado da passagem de aviões, enquanto na imagem deste ano há apenas picos esporádicos.No
comunicado a Zero lembra que o ruído causa uma forte perturbação na qualidade de vida das pessoas e está ligado a
doenças crónicas, e assinala que a quase inexistência de voos, associada a alguma redução do tráfego rodoviário,
"mostra que é possível cumprir os limites da legislação".A associação ambientalista defende uma reflexão sobre a forma
de reconstrução da economia "de um modo mais sustentável, em linha com a resolução de outras crises como a crise
climática" e tendo em conta "o aumento de emissões enorme que a aviação tem tido nos últimos anos e que na
sequência da atual paragem vai ter uma recuperação lenta e talvez apenas parcial".Deve-se por isso, acrescenta,
procurar diversificar as atividades ligadas ao turismo. E diz que não se pode perder a oportunidade de discutir a inevitável
relocalização do aeroporto Humberto Delgado, no médio prazo, "se se quiser respeitar a legislação e acima de tudo
salvaguardar a saúde dos habitantes em redor".A Zero reitera "que os próximos 40 anos não podem ser decididos de
forma irresponsável e impune" e que se o aeroporto é fundamental para o turismo, para o desenvolvimento e para a
economia, também não se pode esquecer a saúde de quem vive próximo, pelo que o seu funcionamento não pode ser
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decidido de forma "opaca" e pouco "pensada e discutida".
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TSF
06/03/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO TSF

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Portugal espera voltar a receber turistas em Maio
Portugal espera voltar a receber turistas em Maio

Portugal espera voltar a receber turistas em Maio
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ANTENA 1
06/03/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

As fronteiras portuguesas podem reabrir em Maio e começar a recuperar
também algum turismo
As fronteiras portuguesas podem reabrir em Maio e começar a recuperar também algum turismo

As fronteiras portuguesas podem reabrir em Maio e começar a recuperar também algum turismo
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RÁDIO COMERCIAL
06/03/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • HORA DAS NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Portugal espera abrir as fronteiras e o turismo no início de Maio
Portugal espera abrir as fronteiras e o turismo no início de Maio

Portugal espera abrir as fronteiras e o turismo no início de Maio
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RTP 1
06/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 124693

REACH: 0

Se há região do país que vive do turismo é o Algarve
Se há região do país que vive do turismo é o Algarve

Se há região do país que vive do turismo é o Algarve
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RTP 1
06/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 174570

REACH: 0

Portugal espera abrir as fronteiras e o turismo no início de Maio
Portugal espera abrir as fronteiras e o turismo no início de Maio

Portugal espera abrir as fronteiras e o turismo no início de Maio
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TVI
06/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 76112

REACH: 0

O Governo espera reabrir o turismo já em Maio
O Governo espera reabrir o turismo já em Maio

O Governo espera reabrir o turismo já em Maio
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TVI
06/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: 0

Maio logo no começo no 1º dia a Fórmula 1 está de regresso a Portimão
Maio logo no começo no 1º dia a Fórmula 1 está de regresso a Portimão

Maio logo no começo no 1º dia a Fórmula 1 está de regresso a Portimão
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JORNAL SOL
06/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 1960

REACH: 0

Sol & Sombra
António Costa | Ni Amorim | Pedro Nuno Santos | Sérgio Conceição
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JORNAL SOL
06/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 1960

REACH: 0

Menos 3,27 mil milhões de receitas
Hotelaria
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JORNAL SOL
06/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOSÉ MIGUEL PIRES

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: 0

Fórmula 1 regressa a Portugal
A maior competição mundial do desporto automóvel está de volta ao Algarve, entre 30 de abril e 2 de
maio. Nas bancadas, ainda não se sabe se haverá ou não público
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JORNAL SOL
06/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: 0

‘Era como se fosse um filho! Era o nosso sonho’
O restaurante Estaminé foi totalmente consu-mido pelo fogo. A paisagem da Ilha Deserta – ou da Barreta
– nunca mais será a mesma. Mas Isabel Vicente e José Vargas não desistem.
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TVI24
06/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 40268

REACH: 0

Oficial Autódromo de Portimão vai receber novamente o Grande Prémio
de Fórmula 1 de 30 de Abril até ao dia 2 de Maio
Oficial Autódromo de Portimão vai receber novamente o Grande Prémio de Fórmula 1 de 30 de Abril até
ao dia 2 de Maio

Oficial Autódromo de Portimão vai receber novamente o Grande Prémio de Fórmula 1 de 30 de Abril até ao dia 2 de Maio
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TVI24
06/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 26845

REACH: 0

O Governo espera reabrir o turismo já no mês de Maio
O Governo espera reabrir o turismo já no mês de Maio

O Governo espera reabrir o turismo já no mês de Maio

93/122



JORNAL SOL
06/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

A lenda da Ilha da Barreta
Por: Mário Ramires
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JORNAL SOL
06/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

O aeroporto, de novo
Por: José Sócrates
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RTP 1
06/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 36484

REACH: 0

O Governo espera reabrir o turismo em Maio
O Governo espera reabrir o turismo em Maio

O Governo espera reabrir o turismo em Maio
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SIC
06/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 76853

REACH: 0

A 2 de Maio o mundial de Fórmula 1 regressa a Portugal pelo segundo
ano consecutivo
A 2 de Maio o mundial de Fórmula 1 regressa a Portugal pelo segundo ano consecutivo

A 2 de Maio o mundial de Fórmula 1 regressa a Portugal pelo segundo ano consecutivo
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RTP 3
06/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 360º

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 70644

REACH: 0

O Grande Prémio de Fórmula 1 volta a passar por Portugal
O Grande Prémio de Fórmula 1 volta a passar por Portugal

O Grande Prémio de Fórmula 1 volta a passar por Portugal
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DIÁRIO DE COIMBRA
06/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NACIONAL /
INTERNACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 790

REACH: 0

Portugal poderá reabrir o turismo em Maio
Portugal espera poder abrir as fronteiras ao turismo no inicio de Maio
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VISÃO
06/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Governo dá mais €1,5 milhões e estuda público na F1
Regresso do Grande Prémio de Fórmula 1 a Portimão foi confirmado esta sexta-feira. Executivo não
fecha a porta à presença de público na prova

O anúncio foi feito em comunicado pela própria Fórmula 1 e confirma aquilo que eram os desejos da organização:
Portugal recebe a terceira etapa do Grande Prémio de F1 no primeiro fim-de-semana de maio. A Parkalgar, promotora
portuguesa, chegou finalmente a acordo com a Formula One World Championship Limited (FOWC), duas semanas
depois do prazo previsto.O evento contará de novo com dinheiros públicos. Em declarações à EXAME a secretária de
Estado do Turismo, Rita Marques, confirmou que o “Turismo de Portugal pretende apoiar este evento em 2021 em
termos semelhantes a 2020”, um ano em que a contribuição daquele organismo à realização do GP de F1 ascendeu aos
€1,5 milhões. Na ocasião a verba foi utilizada para asfaltar a pista do Autódromo Internacional do Algarve, que não estava
ainda preparada para receber a prova, cumprindo assim todos os requisitos da FIA.Este apoio ajudará a suportar os
custos globais inerentes à organização da provarita marques, secretária de estado do turismoEste apoio ajudará a
suportar os custos globais inerentes à organização da prova“As negociações para esse apoio estão em curso, a
candidatura está ser preparada pelo promotor. Este apoio ajudará a suportar os custos globais inerentes à organização
da prova”, afirma a responsável em relação à prova de maio próximo.No ano passado, o custo da organização do GP da
F1 em Portimão ascendeu a €9,4 milhões, valor partilhado entre Turismo de Portugal, Parkalgar e patrocinadores
oficiais, tal como a EXAME noticiou esta semana. As receitas foram de cerca de €27 milhões. No entanto, permanece a
dúvida sobre o valor da taxa de entrada do circuito nacional a suportar – em condições normais, esta ‘fee’ varia entre os
€10 e os €30 milhões. Sabe-se que no ano passado houve alterações a estes valores, mas todos os intervenientes no
processo recusam avançar informações concretas sobre o preço pago, escudando-se nas cláusulas de
confidencialidade do contrato.Presença de públicoQuestionada sobre se a prova a realizar em maio contará com a
presença de público – condições fundamentais para a prova, na ótica do presidente da Federação Portuguesa de
Automobilismo e Karting, Ni Amorim, e do CEO da Parkalgar, Paulo Pinheiro – Rita Marques deixa a porta entreaberta:“O
promotor tem vindo a trabalhar, com o apoio do Turismo de Portugal, com a Direção Geral de Saúde, avaliando vários
cenários, com diferentes cargas de público. Tudo dependerá da evolução epidemiológica do país e da região”, explica a
governante. Paulo Pinheiro diz que ainda não há decisão sobre este ponto.[Presença de público] dependerá da evolução
epidemiológica do país e da regiãorita marques, secretária de estado do turismo[Presença de público] dependerá da
evolução epidemiológica do país e da regiãoCerto é que no mesmo dia em que a Fórmula 1 confirmou o regresso do
‘Grande Circo’ a Portugal em maio, a Secretária de Estado disse à BBC que o País espera poder abrir as fronteiras e o
turismo no início desse mesmo mês, graças a certificados de vacinação ou de testes.Numa entrevista citada pela
Agência Lusa, a responsável afirmou ainda que “por enquanto, as viagens não essenciais precisam de ser restritas, mas
acreditamos que Portugal vai poder permitir viagens sem restrições em breve, não só para pessoas vacinadas, mas
também para pessoas imunes ou que testem negativo”, afirmou.  A secretária de Estado garantiu que essa abertura “vai
acontecer em breve, dentro de uns dois meses. Talvez em maio, início de maio”, acrescentou, garantindo que pretende
ter “tudo pronto para permitir aos britânicos”, maior mercado emissor, “visitar o país”. Rita Marques adiantou ainda que o
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Governo está a “trabalhar no sentido de reabrir o Turismo o mais rápido possível de uma forma segura” e mostrou
confiança no chamado “passe verde” a emitir pelos países da União Europeia. Na primeira prova da temporada de 2021
do GP de F1, que acontece no Bahrain a 28 de março, a presença de público está permitida, mas apenas poderão
assistir pessoas que se encontrem curadas ou estejam vacinadas contra a Covid-19, fez saber a organização.Recorde-
se que em outubro passado houve várias falhas apontadas à organização da prova em Portimão, com bancadas cheias
de público que não estavam a cumprir distanciamento social e aglomerações que não foram evitadas. Este ano, e numa
altura em que o País continua em confinamento generalizado, os olhos estão postos na decisão do Executivo e das
autoridades de Saúde, que não têm permitido público em provas de outras modalidades desportivas.Impacto social
potencia destinoNa prova do ano passado, a presença de adeptos nas bancadas permitiu aumentar significativamente o
impacto económico no País e na região – os gastos de espetadores e outros participantes individuais (staff F1, staff
equipas F1, organização local, etc.) rondaram os €11,6 milhões.  A que se juntaram, segundo a secretária de Estado do
Turismo, “mais de € 62,1 milhões em impacto mediático – o Grande Prémio de Portugal beneficiou da transmissão
televisiva global através de 185 canais televisivos em todo o mundo e beneficiou igualmente de todo o conteúdo digital,
imprensa e redes sociais (mais de 11 biliões de impressões nas redes sociais)”.Nas respostas enviadas por email à
EXAME, a responsável apontou também como justificação para o investimento feito neste tipo de prova o incremento de
seguidores nas redes sociais oficiais da Fórmula 1, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, durante a semana do
evento.“Tudo visto, está em causa um evento global que vai muito além das provas em si e é, por isso, muito importante
que o destino anfitrião o saiba capitalizar”, repetiu Rita Marques, à semelhança do que já defendeu no ano passado,
quando questionada sobre a relevância do GP de F1 para a atividade económica nacional.“Os elementos que temos
relativamente ao impacto económico e retorno mediático e que poderão ser avançados pelo promotor, permitem concluir
por uma expetativa de impacto significativo no que concerne à sua projeção mediática em meios de comunicação social
internacional e ao seu contributo para a notoriedade e para o posicionamento de Portugal enquanto destino turístico palco
de grandes eventos desportivos de âmbito internacional, para a dinamização da economia local e para a redução da
sazonalidade do destino Algarve”, concluiu.O GP de F1 de Portimão vai ser a terceira prova do calendário da temporada
de 2021, logo depois do GP do Bahrain e do GP de Imola, em Itália.
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CORREIO DA MANHÃ
06/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DISCURSO DIRETO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 0

"Espectadores serão todos testados à covid"
Paulo Pinheiro, administrador do Autódromo do Algarve, sobre o regresso da Fórmula 1
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CORREIO DA MANHÃ
06/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 0

Groundforce sem acordo para salários em atraso | Bruxelas atrasa
mudanças
Groundforce sem acordo para salários em atraso | Bruxelas atrasa mudanças
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SIC NOTÍCIAS
06/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 68530

REACH: 0

A Fórmula 1 está de regresso a Portugal a 2 de Maio em Portimão
A Fórmula 1 está de regresso a Portugal a 2 de Maio em Portimão

A Fórmula 1 está de regresso a Portugal a 2 de Maio em Portimão

106/122



DN
06/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 0

Governo espera reabrir turismo em maio
Secretária de Estado do Turismo revelou à BBC que Portugal tem esperança de abrir as fronteiras e o
turismo no início de maio graças a certificados de vacinação ou de testes
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DN
06/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO PEDRO HENRIQUES

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 0

Desconfinamento. A pressão aumenta (mas o Rt também...)
Aumenta a expectativa sobre a reunião do Infarmed marcada para a próxima segunda-feira
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RENASCENÇA ONLINE
06/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Covid-19. Secretária de Estado antecipa retoma do turismo em Portugal
em maio - Renascença
Em declarações à BBC, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, acredita que o regresso do
turismo "vai acontecer em breve, dentro de uns dois meses. Talvez em maio". Governo está a "trabalhar
no sentido de reabrir o turismo o mais rápido possível de uma forma segura” e mostra-se confiante no
"passe verde” a emitir pelos países da União Europeia.

Veja também: Portugal espera poder abrir as fronteiras e o turismo no início de maio graças a certificados de vacinação
ou de testes, admitiu a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, em entrevista à BBC. “Por enquanto, as viagens
não essenciais precisam de ser restritas, mas acreditamos que Portugal vai poder permitir viagens sem restrições em
breve, não só para pessoas vacinadas, mas também para pessoas imunes ou que testem negativo”, afirmou. Segundo a
responsável, "vai acontecer em breve, dentro de uns dois meses. Talvez em maio, início de maio”, acrescentou,
garantindo que pretende ter "tudo pronto para permitir aos britânicos visitar o país”. Rita Marques disse à estação pública
britânica que o Governo está a "trabalhar no sentido de reabrir o Turismo o mais rápido possível de uma forma segura” e
mostrou confiança no chamado "passe verde” a emitir pelos países da União Europeia. No próximo dia 17, a Comissão
Europeia vai apresentar 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 passe pode incluir não só
um certificado de vacinação contra a Covid-19, mas também de resultados de teste ou informação de imunidade para
pessoas que tenham recuperado da doença. O Reino Unido manteve-se como principal mercado emissor de turistas em
2020, representando 16,3% das dormidas de não residentes, apesar do decréscimo de 78,5% face ao ano anterior,
disse o Instituto Nacional de Estatísticas português. Atualmente as viagens entre Portugal e o Reino Unido estão
interditas e não existem voos diretos, embora seja permitida a circulação de nacionais ou residentes dos dois países que
apresentem uma justificação válida e testes ao coronavírus com resultado negativo. O Governo britânico já disse que
não pretende alterar as regras antes de 17 de maio, após avaliar um estudo com recomendações para o
restabelecimento com segurança das viagens internacionais. Portugal junta-se, assim, ao Chipre, que anunciou hoje que
pretende abrir as fronteiras no próximo mês ao Reino Unido e, a partir de 1 de maio, aceitar a entrada de visitantes
britânicos com “certificados de vacinação” sem a necessidade de fazerem testes. “A partir de 01 de maio, qualquer
pessoa que chegue do Reino Unido e tenha sido vacinada não vai precisar de fazer teste antes do embarque. Se o
certificado de vacinação estiver disponível, vamos aceitar em vez de um teste”, disse ministro adjunto do Turismo,
Savvas Perdios, à BBC. O responsável disse que Chipre já abriu "discussões técnicas” com o Governo britânico e

110/122



adiantou que, para esta medida funcionar, a vacina tem de ser aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos que a
segunda dose tenha sido administrada pelo menos sete dias antes do embarque. Esta abertura aos viajantes britânicos
coincide com a Páscoa ortodoxa que este ano se celebra no primeiro domingo de maio pretende permitir a normalização
dos fluxos turísticos com o mercado que mais visitantes leva ao Chipre, que representou representaram um terço das
quase quatro milhões de chegadas ao Chipre. O Chipre alcançou um acordo semelhante com Israel, terceira maior fonte
de turistas da ilha mediterrânea, em fevereiro, para que os israelitas possam entrar no país sem serem necessários
testes ou quarentena.
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JORNAL DE NOTÍCIAS
06/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SUPLEMENTO - ATAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

Fórmula 1 volta a acelerar no Algarve
Grande Prémio de Portugal disputa-se a 2 de maio
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JORNAL DE NOTÍCIAS
06/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ALFREDO TEIXEIRA

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

Pandemia provocou hecatombe na receita da taxa turística
Porto teve no ano passado uma quebra de dez milhões de euros e Lisboa apenas conseguiu angariar
um terço dos 36 milhões obtidos no ano anterior
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DINHEIRO VIVO
06/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Terceira vaga noutros países complica a retoma de Portugal
França, Alemanha, Holanda e Brasil valiam um terço dos hóspedes estrangeiros que visitam Portugal.
Situação sanitária nestes países está cada vez mais degradada.

116/122



 

117/122



DINHEIRO VIVO
06/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Aeroporto fora do Montijo custará no mínimo mais 16 mil milhões |
Turismo e aviação temem “perda de oportunidade” dada pela pandemia
Aeroporto fora do Montijo custará no mínimo mais 16 mil milhões | Turismo e aviação temem “perda de
oportunidade” dada pela pandemia
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PÚBLICO
06/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1840

REACH: 0

É oficial: a 2 de Maio, a Fórmula 1 vai regressar a Portimão
Tal como previsto, o Grande Prémio (GP) de Portugal vai mesmo voltar a integrar o Mundial de Fórmula
1.
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