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Verão com postos de turismo móveis
Câmara municipal está a preparar a retoma turística
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Até as paredes choram dentro das discotecas
Até as paredes choram dentro das discotecas
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PUBLITURIS

10/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 5

AVE: € 3985

REACH: 0

Hotelaria propõe plano SOS ao governo
A isenção da T SU e a criação de linhas crédito específicas são algumas das medidas
incluídas no Plano SOS Hotelaria que a Associação de Hotelaria de Portugal (AHP)
apresentou ao governo e do qual espera luz verde.

A isenção da TSU e a criação de linhas crédito específicas são algumas das medidas incluídas no Plano
SOS Hotelaria que a Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) apresentou ao governo e do qual espera
luz verde.

Sendo uma das atividades económicas com maior registo de quebra de receitas, a hotelaria nacional
considera que as  medidas e programas de apoio até agora apresentados e implementados pelo governo
“não têm sido suficientes” para atenuar “as perdas de 3.6 milhões de euros e de 70% no alojamento,
bem como o encerramento de cerca de 80% dos estabelecimentos hoteleiros”.

O Plano ‘SOS Hotelaria’ propõe dois eixos que a associação considera como “imprescindíveis à
sobrevivência das empresas hoteleiras”, concretamente a nível fiscal e financeiro.

Assim, no campo fiscal, a primeira trata-se da isenção da TSU “a todos os trabalhadores em lay-off para
empresas com quebras de faturação iguais ou superiores a 75% & suspensão do pagamento da TSU
durante um ano quanto a todos os trabalhadores em efetividade de funções, do quadro atual ou que
venham a ser contratados (com início em 1 de julho de 2021)”. A segunda medida na parte fiscal tem a
ver com  “a dedução do IVA nas despesas com turismo/lazer em 2021/22, no IRS liquidado nos anos
seguintes”.

No eixo financeiro, a proposta passa pela criação de linhas de crédito específicas para a hotelaria,
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direcionados para suportar “custos fixos gerais e operacionais (e não apenas apoio ao emprego) e perda
de margem, bem como o alargamento/alteração das condições das linhas em vigor lançadas desde maio
2020 e outros créditos bancários: período de carência alargado, reembolsos de muito longo prazo e
com taxas de juro reduzidas e estáveis”.

O plano é ainda composto por um pacote de cinco instrumentos adicionais considerados “essenciais para
a recuperação do setor”; bem como um pacote de medidas de apoio fundamentais para a retoma do
Turismo.

“Neste novo confinamento, as fronteiras foram encerradas e a deslocação entre concelhos está proibida,
o que impossibilita qualquer atividade. Os hotéis não estão fechados por decreto, mas não têm
condições para se manterem abertos. Já há vários hotéis que têm salários em atraso porque não têm
dinheiro para pagar a TSU. E se não conseguem pagar a TSU, a Segurança Social não paga os ordenados
e no mês seguinte já não têm apoios, porque existe a obrigação de ter os impostos em dia. É um círculo
vicioso porque se as grandes empresas não têm receitas, não têm forma de honrar os seus
compromissos”, alerta Raul Martins, presidente da AHP.

Para a definição destas medidas incluídas no plano, a associação consultou  os vários órgãos sociais da
AHP,  desde pequenas empresas hoteleiras a grandes grupos nacionais e internacionais.

Recorde-se que a hotelaria nacional perdeu, em 2020, 3,27 mil milhões de euros em receitas, uma
quebra de -73% face a 2019 e que 30% dos estabelecimentos hoteleiros deverá permanecer ao longo
de todo o ano de 2021.

5/34



JORNAL DE NEGÓCIOS

10/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Metade dos restaurantes prevêem não conseguir pagar contas e
salários em março
O mais recente inquérito da AHRESP aos setores da restauração e hotelaria, realizado
entre 1 e 8 de março, revela que 35% dos restaurantes ponderam avançar para
insolvência, caso não consigam suportar os encargos.

Ao fim de um ano de pandemia e de restrições ao funcionamento, os setores da restauração e do
alojamento turístico "atravessam o seu período mais crítico". A constatação é da Associação da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), que volta a apelar ao Governo por um reforço
"dos apoios financeiros às tesourarias, bem como a clarificação dos mecanismos de capitalização".

No mais recente inquérito à atividade das empresas dos setores que representa, divulgado esta quarta-
feira, a AHRESP destaca que os dados "continuam a indicar fortes quebras de faturação, pondo em risco
a sobrevivência dos negócios e a manutenção dos postos de trabalho".

O questionário relativo ao mês de fevereiro, conduzido entre 1 e 8 de março, indica que 52% das
empresas do setor da restauração têm a atividade encerrada, e que 25% estão a funcionar em regime
de entregas ou take-away.

Dos inquiridos, 83% registaram uma quebra superior a 61% na faturação de fevereiro, face ao mês
homólogo. Para março, 67% estimam quebras superiores a 75%. Face a estas previsões, 52% das
empresas afirmam que não irão conseguir suportar os encargos com pessoal, energia e fornecedores.
Há ainda 35% de empresas que ponderam avançar para insolvência, caso não consigam suportar todos
os encargos.

Em fevereiro, 18% das empresas não conseguiram pagar salários e 14% pagaram uma parte. O
financiamento bancário foi a opção encontrada por 36% das empresas para pagar os ordenados.

As perspetivas melhoram ligeiramente para abril, mas 33% das empresas ainda estimam quebras
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superiores a 75% no próximo mês.

Desde o início do estado de emergência, 38% das empresas efetuaram despedimentos, revela a
AHRESP. E 11% das empresas assumem que não vão conseguir manter todos os postos de trabalho até
ao final de março. Mais de 80% das empresas do setor recorreram ao lay-off simplificado.

As empresas também têm acorrido em massa aos apoios do Estado. Cerca de 63% dos restaurantes
formalizaram candidaturas ao programa Apoiar.Pt .

Alojamento turístico em suspenso

No setor do alojamento turístico, as perspetivas não são mais otimistas. 27% das empresas mantêm a
atividade suspensa e 40% não sabem quando poderão reabrir. Mais de 90% das empresas reportam
perdas superiores a 90% em fevereiro, enquanto 64% estimam quebras superiores a 75% para março.
Face às previsões, 28% das empresas contam não conseguir pagar salários e contas no final deste mês.

Em fevereiro, 32% das empresas falharam por completo o pagamento dos salários. Desde o início do
estado de emergência, 30% já reduziram o quadro de pessoal. Cerca de 16% ponderam avançar para a
insolvência.

Face aos números, a AHRESP considera "urgente que novos apoios cheguem às empresas, de forma
ampla e imediata". Na semana passada, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, avançou ao Diário de
Notícias que o Governo está a preparar um reforço dos apoios às empresas.

A associação refere ainda a "necessidade de se conhecer, com urgência, as condições que serão
apresentadas no Plano de Desconfinamento, permitindo às empresas a organização e preparação
atempada da retoma das suas atividades, em completa segurança".
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CORREIO DA MANHÃ

10/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 56

REACH: 0

"Desapareceu o turismo, desapareceram clientes": Comerciantes
da Baixa lisboeta pedem ajuda ao Governo
Empresários temem que, mesmo com o regresso ao ativo, não consigam ultrapassar
período "dificílimo".

A Associação de Dinamização da Baixa Pombalina, em Lisboa, disse hoje que o Governo deve "tentar
aliviar os empresários de custos imediatos", aquando do desconfinamento, lembrando que o comércio
naquela zona da capital está a atravessar "um período dificílimo". "A nossa grande preocupação é que os
lojistas, neste momento, e em face a tudo o que se tem passado, estão a atravessar este período
dificílimo por questões que, efetivamente, se sobrepõem ao seu interesse pessoal", avançou o
presidente da associação, Manuel Lopes. De acordo com o responsável, os empresários encontram-se
praticamente sem faturação e, nalguns casos, há quem tenha ainda de pagar ordenados, arrendamento
e as despesas gerais do dia-a-dia, tendo as "caixas absolutamente vazias". "Sabemos que tem havido
algumas questões que a Câmara Municipal e o próprio Estado central têm dado, algumas delas apenas
só no papel, porque ainda não passaram à realidade, porque há muitos empresários que ainda não
receberam tudo aquilo que foi anunciado", observou. Manuel Lopes reiterou que o Governo deve pensar
em ajudas "concretas" para o comércio, para a restauração e para os serviços. "A dúvida que nós temos
e que nos preocupa é como vai ser o comércio de amanhã. [...] Sabemos que o comércio vivia
60/70/80% do turismo, sabemos que ele não está cá, e interrogamo-nos quando irá aparecer: Sem
ajuda e sem turismo como sobrevive o nosso comércio?", questionou. Para o presidente da Associação
de Dinamização da Baixa Pombalina, o 'lay-off' deve ser mantido "durante algum tempo", depois da
reabertura do comércio, porque, segundo ele, os consumidores não vão aparecer em força. Em
novembro do ano passado, Manuel Lopes explicou à agência Lusa que, com o desaparecimento do
turismo, quase não havia clientes no centro histórico. "Tudo foi encaminhado para que o turismo fosse a
grande força de compra na Baixa Pombalina. Quer a restauração, quer o comércio viviam -- e não é
exagerado -- 70%, no mínimo, à custa do turismo", indicava Manuel Lopes, na altura. O antigo
empresário reconheceu que os consumidores vão demorar a voltar a ter confiança e poder de compra.
"Desapareceu o turismo, desapareceram clientes e os residentes são escassos. Obviamente, com este
problema da covid, não havendo confiança das pessoas para circularem, a Baixa é aquela que mais se
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ressente", disse na altura, ressalvando que tem havido muitos negócios a fechar. Segundo o dirigente,
torna-se mais económico uma empresa encerrar do que estar aberta. Nas contas da associação, até
novembro, terão encerrado cerca de 115 espaços comerciais, com o primeiro confinamento. A
pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.593.872 mortos no mundo, resultantes de mais de
116,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal,
morreram 16.540 pessoas dos 810.094 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais
recente da Direção-Geral da Saúde.
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PÚBLICO

10/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 0

Governo pede “prioridade e urgência” ao Parlamento para mudar
lei dos aeroportos
Governo conta com PSD para votar proposta de lei e evitar um novo impasse como o do
Montijo. Pareceres vinculativos dos municípios ficam reduzidos aos aeródromos.

Para o Governo, os pareceres das autarquias “resultam de interesses de cariz eminentemente local que,
por vezes, nem sempre estão alinhados com o superior interesse nacional”. É o caso, de acordo com o
executivo, da construção do aeroporto complementar Montijo, que não avançou até ao momento
devido ao parecer desfavorável do município do Seixal e do município da Moita, ambos ligados à CDU.

A lei em vigor, elaborada em 2007 por um outro governo socialista, diz que da ausência de parecer
favorável “de todas as câmaras municipais dos concelhos potencialmente afectados” pela infra-estrutura
aeroportuária resulta um “indeferimento liminar” por parte do regulador. E isso, para o Ministério das
Infra-estruturas, “configura, na prática, um poder de veto das autarquias locais”, ao qual o Governo quer
colocar um ponto final com a revisão da lei.

Na exposição de motivos da proposta que deu agora entrada na Assembleia da República, o Governo
pede “prioridade e urgência” na sua análise e votação. Isto numa altura em que ainda nem foi definida a
entidade que fará a Avaliação Ambiental e Estratégica (AAE) prometida pelo ministério liderado por Pedro
Nuno Santos, de modo a escolher um dos três cenários que estão agora em cima da mesa: Montijo
como aeroporto complementar do aeroporto Humberto Delgado; uma “solução dual alternativa” em que
“o aeroporto do Montijo adquirirá, progressivamente, o estatuto de aeroporto principal e o aeroporto
Humberto Delgado o de complementar”; e um novo aeroporto internacional de Lisboa no Campo de Tiro
de Alcochete. O PÚBLICO questionou o Ministério das Infra-estruturas sobre o porquê desde pedido
urgência, aguardando resposta.

Conforme já defendeu, o que o Governo quer é garantir que a solução que for escolhida “tem condições
para ser implementada”. De acordo com a proposta de lei que chegou ao Parlamento, cria-se um
“sistema diferenciado para aeródromos e para aeroportos”, com alterações ao artigo 5 – “apreciação
prévia de viabilidade” do projecto.
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No caso dos aeródromos que não sejam aeroportos continua a ser preciso o parecer favorável “de
todas as câmaras municipais dos concelhos potencialmente afectados, quer por superfícies de
desobstrução quer por razões ambientais”. No entanto, quando estiver em causa um aeroporto, esse
parecer passa a ser “facultativo e não vinculativo”. De acordo com o Governo, com esta alteração os
requisitos em causa ficam equiparados “aos existentes para as infra-estruturas rodoviárias e
ferroviárias”.

Há também alterações em termos de calendário, com a proposta de lei a estipular que a declaração que
garante que a localização “é compatível com o respectivo plano director municipal” e o parecer da
autarquia “devem ser emitidos no prazo máximo de 20 dias” e que, passado esse timing, a declaração é
“dispensada” e o parecer “é considerado favorável”.

A intenção de o Governo alterar a lei contou com a disponibilidade do líder do PSD por considerar que já
seria possível agora repensar a legislação na medida em que o dossiê do aeroporto de Lisboa foi
reaberto. Rui Rio admitiu estar disponível para “repensar a lei” por considerar que estão em cima da
mesa outras localizações. “O que não estávamos de acordo era em mudar a lei para beneficiar
um projecto em concreto, isso seria uma lei à medida”, disse o líder social-democrata há uma semana
depois de há meses ter rejeitado aprovar uma alteração à lei que permitisse contornar o veto sobre a
localização do Montijo.

No processo de alteração legislativa, diz o executivo, devem ser ouvidos também a Associação Nacional
de Municípios Portugueses e as duas regiões autónomas. De acordo com a proposta que entrou na
Assembleia da República, a lei deve entrar em vigor no dia seguinte à da sua publicação em Diário da
República. Com Sofia Rodrigues
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DIÁRIO NOTÍCIAS
MADEIRA

10/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1895

REACH: 0

Turistas abdicam das viagens à Madeira por causa do custo com
os testes à COVID-19
Notícia em destaque hoje na edição impressa do DIÁRIO

Vários turistas franceses estão a cancelar pacotes de férias na Região devido ao elevado custo dos
testes PCR de despiste à COVID-19. A notícia em destaque na edição impressa do DIÁRIO desta quarta-
feira revela que o teste PCR é também obrigatório no regresso ao país de origem, daí que para muitos, a
realização dois testes seja um custo demasiado para uns dias de férias na Madeira.

Ontem, recorde-se, a Madeira registou 58 novos casos de COVID-19, todos de transmissão local, e mais
uma morte, aumentado assim, até à data um total de 67 óbitos por SARS-CoV-2 na Região.

Na edição de hoje leia a entrevista com Pedro Pereira, presidente da JP-Madeira desde 2019, que não
poupa nas críticas e afirma que partido está “demasiado deslumbrado” com a governação. Exige
“assertividade na acção” e quer "caras novas" no CDS.

Nas páginas do DIÁRIO fique também a saber que o vice-presidente do Governo Regional, Pedro
Calado, hoje, em reunião por video-conferência, com ministro do Planeamento, acesso antecipado às
verbas europeias.

Leia ainda que o Governo Regional assinou ontem, com a AFAVIAS, o contrato para a empreitada das
escavações e contenção periférica da obra do novo hospital e que o Italiano suspeito de tráfico, que está
em prisão preventiva na Cancela, teve liberdade recusada. A operação de transporte de cocaína no
veleiro rendia 300 mil euros.

Tudo isto para ler e muito mais, hoje, com o seu DIÁRIO de Notícias. Acompanhe a jornada informativa
na plataforma multimédia www.dnoticias.pt e na TSF/Madeira e descubra mais notícias ao final da tarde
de hoje no MAIS DIÁRIO.
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DINHEIRO VIVO

10/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: 0

Douro Azul prepara os 500 colaboradores para regresso dos
cruzeiros
A empresa de cruzeiros fluviais está a dar formação os seus trabalhadores tendo em
vista o início da atividade, mas ainda num cenário de impossibilidade de operar em pleno
devido à pandemia.

A Douro Azul, empresa de cruzeiros fluviais detida por Mário Ferreira, está a promover ao longo das
próximas semanas uma ação de reconexão online que engloba palestras e ações de formação para os
seus cerca de 500 colaboradores em Portugal.

A ação de formação denominada "Reconnect 2021" visa fortalecer a ligação com os colaboradores,
reforçando competências de forma a preparar as equipas para o retorno à atividade, depois da incerteza
provocada pela pandemia no ano passado.

O Reconnect 2021 arrancou ontem com uma palestra e entrevista de Mário Ferreira, CEO da Pluris
Investiments, holding à qual pertence a Douro Azul. Esta semana irão intervir também Jorge Sequeira,
professor universitário e speaker motivacional, Jorge Costa, presidente do Instituto de Planeamento e
Desenvolvimento do Turismo, e José Soares, professor catedrático de Fisiologia na FADE-UP e
especialista em performance de equipas e pessoas.

"Temos vivido um ano de incertezas forçadas pelo contexto de pandemia, e entendemos que é
fundamental criarmos momentos de ligação com as nossas pessoas, de maior proximidade que, não
sendo física, é emocional", realça Manuel Marques, COO da Douro Azul, em comunicado enviado às
redações.

O programa de formação e capacitação dos colaboradores foi inicialmente pensado para as equipas de
bordo dos cruzeiros fluviais no Douro, mas acabou por ser alargado aos colaboradores do grupo
dedicadas ao setor do turismo.

Como adianta Manuel Marques, "teremos um conjunto de ações que envolverão não só os
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colaboradores da Douro Azul, mas igualmente da nossa unidade hoteleira The Lodge - Wine & Business
Hotel, do museu interativo World of Discoveries, como igualmente elementos da nossa estrutura
central."

Na próxima semana, o programa integra um conjunto de outras palestras, envolvendo profissionais de
vários setores do turismo, desde a gastronomia, à hotelaria de luxo e à náutica. De seguida, arrancam
ações de formação específicas que abrangem temas como a segurança, o serviço, as novas regras de
prevenção face à covid-19, e soft skills como liderança, trabalho de equipa e comunicação.

Em 2020, a Douro Azul teve a sua operação condicionada pela pandemia e só operou durante um
período reduzido da época de cruzeiros fluviais. Este ano, está ainda a trabalhar num cenário de
impossibilidade de operar em pleno
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TSF ONLINE

10/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 0

Câmaras com 20 dias para dar parecer sobre aeródromos e sem
poder de veto nos aeroportos
Além de retirar o poder de veto às autarquias em relação a aeroportos nacionais, a
proposta de alteração à lei publicada em 2007 tem o objetivo de criar um ″quadro
normativo″.

As autarquias vão passar a ter 20 dias para emitir parecer sobre a construção de aeródromos e
aeroportos, sendo que em relação aos segundos o parecer é facultativo e não vinculativo.

Estes objetivos constam da proposta de lei que o Governo enviou ao parlamento no sentido de eliminar
da legislação em vigor a formulação que faz depender do parecer de autarquias locais a construção de
um aeroporto nacional, conferindo-lhes um poder de veto na matéria.

De acordo com a proposta do Governo, o artigo que elenca os elementos que devem instruir o
requerimento de apreciação prévia de viabilidade passa a prever, na sua alínea f) "no caso de
aeródromos que não sejam aeroportos, parecer favorável de todas as câmaras municipais dos
concelhos potencialmente afetados, quer por superfícies de desobstrução quer por razões ambientais".

"No caso dos aeroportos o parecer mencionado na alínea f) é facultativo e não vinculativo", acrescenta o
documento, aprovado em Conselho de Ministros eletrónico na passada sexta-feira.

Além de retirar o poder de veto às autarquias em relação a aeroportos nacionais, a proposta de
alteração à lei publicada em 2007 tem o objetivo de criar um "quadro normativo que, contribuindo para
um harmonioso desenvolvimento regional, discipline a construção, ampliação ou modificação e a
certificação e exploração das infraestruturas aeroportuárias", prevê ainda que, daqui em diante, o
parecer das autarquias deve ser emitido "no prazo máximo de 20 dia".

"Findo o prazo mencionado no número anterior sem que a declaração e o parecer ali referidos tenham
sido emitidos, este é considerado favorável e aquela dispensada", refere a proposta.
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Na exposição de motivos, o Governo refere que a lei de 2007 faz "depender a construção de um
aeroporto, uma infraestrutura de interesse nacional e de importância estratégica, de pareceres das
autarquias locais, o que não acontece com, por exemplo, a construção de infraestruturas rodoviárias ou
ferroviárias", acentuando que estes pareceres das autarquias "resultam de interesses de cariz
eminentemente local que, por vezes, nem sempre estão alinhados com o superior interesse nacional".

A alteração à lei é, assim, justificada com o objetivo de "criar um sistema diferenciado para aeródromos
e para aeroportos", garantindo que os pareceres das autarquias potencialmente afetadas, quer por
superfícies de desobstrução quer por razões ambientais, "são indispensáveis no que concerne a projetos
locais, enquanto se dispensa da necessidade de pareceres autárquicos favoráveis a construção de
aeroportos, equiparando, neste aspeto, os requisitos aos existentes para as infraestruturas rodoviárias e
ferroviárias".

Esta proposta concretiza a intenção anunciada na terça-feira da semana passada pelo ministro das
Infraestruturas e da Habitação depois de a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) ter anunciado
que indeferiu o pedido de apreciação prévia de viabilidade da construção do Aeroporto Complementar no
Montijo, pelo facto de não existir parecer favorável de todos os concelhos afetados, como prevê a
legislação em vigor.

O processo, recorde-se, chegou ao regulador da aviação com dois pareceres favoráveis das câmaras do
Barreiro e Montijo, dois desfavoráveis, do Seixal e Moita, e sem apresentação de parecer pela câmara de
Alcochete.

Na ocasião, o ministério tutelado por Pedro Nuno Santos afirmou que vai avançar com a realização de
um processo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de três soluções para a localização do novo
aeroporto de Lisboa, sublinhando que o Governo se compromete a respeitar a solução que vier a ser
identificada.

As três soluções alvo do processo de Avaliação Ambiental Estratégica são: a atual solução dual, em que
o Aeroporto Humberto Delgado terá o estatuto de aeroporto principal e o Aeroporto do Montijo o de
complementar, uma solução 'dual' alternativa, em que o Aeroporto do Montijo adquirirá,
progressivamente, o estatuto de aeroporto principal e o Aeroporto Humberto Delgado o de
complementar e a construção de um novo aeroporto internacional de Lisboa no Campo de Tiro de
Alcochete.
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DIÁRIO AS BEIRAS

10/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • AGIR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 351

REACH: 0

Turismo promove hoje webinar
A Confederação do T urismo de Portugal (CT P) organiza hoje o webinar “Covid-19:
Questões laborais”entre as 15H00 e as 17H00.
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OBSERVADOR

10/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: 0

«Jamé»! Lembram-se? Mas agora é: «A bem da Nação»
O interesse estratégico nacional não impõe que o aeroporto só pode ser no Montijo.
Portanto a revogação da lei que reconhece a autonomia dos municípios é oportunista,
anti-democrática e inconstucional

1 Estou muito admirado por tantos políticos portugueses não distinguirem entre o interesse estratégico
nacional na construção de um novo aeroporto, que é evidente, e a o interesse em que esse aeroporto
só possa ser no Montijo, o que evidentemente não é de interesse estratégico.

Então se o aeroporto for em Alcochete, ou em Rio Frio, o interesse estratégico nacional não fica servido?

Então não é óbvio que politicamente, tecnicamente, economicamente, ambientalmente,
urbanisticamente, eleitoralmente, municipalmente, é possível defender racionalmente outras opções?

Então dá-se por assente que o interesse estratégico nacional exige que o novo aeroporto seja no
Montijo, e só no Montijo?

Que vergonha!

2 Não há muito tempo, o interesse estratégico nacional era que o aeroporto fosse na Ota. Perante a
alternativa de ser em Rio Frio, o então Ministro socialista da pasta declarou que, na outra margem do
Tejo, «jamé»: jamais.

3 Depois disso, a hipótese de ser em Alcochete foi estudada e finalmente aprovada pelo Governo de
Portugal. Porque então satisfazia o interesse estratégico nacional. Num artigo publicado recentemente na
imprensa por José Sócrates, ele provou, sem contestação, que a hipótese Alcochete estava
completamente estudada e aprovada. Podia ser imediatamente executada. Ora, a voz de José Sócrates
não passou despercebida. Mas ninguém então respondeu publicamente que essa opção não satisfazia o
interesse estratégico nacional. Deixaram a questão passar em julgado. Porém agora pretende-se decidir
como se fosse possível esquecer tudo isto.

4 Quanto à hipótese de Rio Frio, nunca foi criticada por não ser capaz de servir o interesse estratégico
nacional. Pelo contrário. Seria obviamente a melhor solução estratégica, sob todos os aspectos, desde
logo porque permitia o encerramento do aeroporto da Portela em Lisboa. A questão foi sempre de mais
ou menos custos, mais ou menos distâncias e transportes, de melhor ou pior ambiente. Trata-se
portanto de uma avaliação de custos e benefícios, não de uma opção estratégica.

5 E como é que — lamentavelmente! lamentavelmente! — se pode omitir a maior questão estratégica
de todas, que é a de que o aeroporto da Portela, em Lisboa, não poderá manter-se sequer a médio
prazo? A programada continuação do aeroporto da Portela é um crime contra Lisboa e o futuro. Este
aeroporto não poderá ser eterno no meio de Lisboa, massacrando e poluindo os seus habitantes, a
ponto de não poder funcionar plenamente em muitas horas do dia. A hipótese do Montijo é o mesmo
que dizer: vamos prolongar o mais possível o funcionamento do aeroporto da Portela, no meio de
Lisboa. E os lisboetas, não protestam? Que diz o Presidente do Município de Lisboa aos seus munícipes?
Está calado? Não é com ele?

6 António Costa, como governante, quando aprovou a lei que dá competências aos municípios em
matéria de ambiente, achou que era necessário e justo que os municípios tivessem um poder de veto
sobre projectos que afectam gravemente o inevitável eco-sistema ambiental onde as respectivas
populações vivem e não podem nem devem abandonar, desde séculos. O que aliás corresponde ao
pensamento do neoconstitucionalismo moderno, que defende a democracia participativa e as
autonomias cidadãs sobretudo em matéria de gestão e defesa dos chamados bens comuns imediatos.
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Como são criticamente os bens comuns do urbanismo e do ambiente. Mas agora, o mesmo governante
António Costa quer revogar a lei de António Costa.

7 Mas então — é forçoso perguntar —, não foi sempre em defesa do interesse estratégico nacional que
António Costa governou e legislou? Quem mudou? Foi o interesse estratégico nacional? Ou foi o
interesse de António Costa? E nós? Estamos sempre (sempre!) mansamente de acordo com ele?

8 E Rui Rio? Que diz que agora a questão mudou. Mas não mudou. Porque o Governo mantém em
aberto a hipótese do Montijo. E se, com a nova lei, optar por impor o aeroporto no Montijo, acha o Dr.
Rui Rio que a lei não foi mudada para resolver este caso pendente como o Governo queria? Vá lá.
Confesse o seu interesse estratégico pessoal.

Então o PSD não defendeu sempre que era pelo aumento das competência municipais, e não pela criação
de regiões administrativas, que se devia descentralizar o Estado e fazer crescer a democracia
participativa? O programa do PSD não mudou, apesar de terem sido saneados sessenta por cento dos
deputados do PSD da anterior legislatura. O que merecia ir para o Guiness.

9 Por mim… «jamé»! Como cidadão português, voto contra a nova lei. Não voto «a bem da Nação».

Estou com as fundamentais autonomias municipais. O Governo da «res publica» tem de aceitar a divisão
dos poderes políticos. E a necessidade da cooperação entre poderes democráticos. Se soberano é só o
Estado central, então não há «demo-cracia».

A ideia de que o povo é soberano mas aliena completamente a sua soberania no atribuição do seu
exercício soberano ao poder político central, para só depois este o distribuir ou não, a seu bel prazer,
pelos corpos sociais e pelos cidadãos, não é uma ideia democrática genuína. É uma falsificação jacobina
do exercício da demo-cracia. É uma reedição da velha doutrina de Bodin, que levou à defesa do
absolutismo real.

10 Não. O interesse estratégico nacional não impõe que o novo aeroporto só pode ser no Montijo. E
portanto a revogação da lei que reconhece a autonomia dos municípios em matéria de ambiente local é
uma revogação oportunista, anti-democrática e inconstitucional.

Os municípios que se defendam. Já que os partidos os abandonam. Talvez porque desprezam os
cidadãos não partidários e odeiam os autarcas independentes.
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PÚBLICO

10/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 0

Governo pede “urgência” à AR para mudar lei dos aeroportos
Governo conta com PSD na Assembleia da República para votar proposta de lei e evitar
um novo impasse como o do Montijo
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CORREIO DA MANHÃ

10/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 630

REACH: 0

Hotéis com salários em atraso por falta de dinheiro para TSU
Associação setorial defende que empresas com quebras de faturação de 75% tenham
acesso a apoios reforçados
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JORNAL I

10/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 0

Transportes | Insolvências dispararam 32% em fevereiro.
Empresas mostram-se mais pessimistas em termos de
contratação | 8.ª posição como destino pós-covid | Bruxelas
quer cobertura 5G até 2020 | Volume de negócios na indústria
cai 8,5% | Continental reduz prejuízo em 21,5%
T ransportes | Insolvências dispararam 32% em fevereiro. Empresas mostram-se mais
pessimistas em termos de contratação | 8.ª posição como destino pós-covid | Bruxelas
quer cobertura 5G até 2020 | Volume de negócios na indústria cai 8,5% | Continental
reduz prejuízo em 21,5%
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CORREIO DA MANHÃ

10/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • BREVES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 0

Aeroportos perdem 77% de passageiros | Quedas em todos os
meios de transporte
Aeroportos perdem 77% de passageiros | Quedas em todos os meios de transporte
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DN

10/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 0

2021… reabrir, readaptar, reinventar, retomar e recuperar
Por Ana Jacinto
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JORNAL ECONÓMICO

10/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Insolvências aumentaram 32% em fevereiro
Por tipologia, nos dois primeiros meses deste ano, as declarações de insolvência
requeridas aumentaram 49,6%, enquanto a apresentação à insolvência pelas próprias
empresas teve um decréscimo de 12,2%, segundo a Iberinform.

As insolvências registaram um aumento de 32% em fevereiro, com um total de 514 empresas
insolventes, mais 124 que no período homólogo de 2020. O seu valor acumulado apresenta-se superior
a 2018 (+6,8%), 2019 (+25,3%) e 2020 (22,4%), totalizando 1.040 insolvências, segundo os dados
recolhidos pela Iberinform.

Por tipologia de ações, nos dois primeiros meses deste ano, as declarações de insolvência requeridas
aumentaram 49,6%, enquanto a apresentação à insolvência pelas próprias empresas teve um
decréscimo de 12,2%. Os encerramentos com plano de insolvência também diminuíram 54,5% face ao
período homólogo. Foram declaradas insolventes 655 empresas, mais 148 do que em 2020.

Lisboa e Porto são os distritos com o valor de insolvências mais elevado, 225 e 267 respetivamente.
Face a 2020, verifica-se um aumento de 23,6% em Lisboa e de 28,4% no Porto.

Os distritos que revelaram maiores aumentos são: Guarda (+100%), Vila Real (+100%), Setúbal
(+63,9%), Castelo Branco (+60%), Coimbra (+50%), Portalegre (+50%), Braga (+48,4%), Aveiro
(+26,4%), Viseu (+15,8%), Ponta Delgada (+14,3%), Madeira (+13,6%) e Viana do Castelo (+6,7%).
Há, contudo, alguns decréscimos nas insolvências, designadamente em Angra do Heroísmo (-66,7%),
Bragança (-63,6%), Santarém (-32,5%), Faro (-27,3%), Beja (-25%) e Leiria (-16,7%).

Por sectores de atividade, os principais aumentos sentem-se nas áreas da Eletricidade, Gás, Água
(+150%), Hotelaria e Restauração (+104,8%), Telecomunicações (+100%), Comércio de Veículos
(+30,4%), Comércio por Grosso (+28,3%), Transportes (+21,6%), Construções e Obras Públicas
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(+19,7%), Indústria Transformadora (+18,6%), Comércio a Retalho (+13,9%) e Outros Serviços
(+4,9%). Apenas dois setores registam menos insolvências face ao período homólogo do ano passado:
Indústria Extrativa (-50%) e Agricultura, Caça e Pesca (-28,6%).
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JORNAL DE NEGÓCIOS

10/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 0

Câmaras só terão poder de veto para aeródromos
No casos de aeroportos, como o do Montijo, o parecer das autarquias será facultativo e
não vinculativo
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ECONOMIA ONLINE

10/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Catarina Martins defende nacionalização da Groundforce para
proteger emprego
A líder do Bloco de Esquerda referiu, em declarações aos jornalistas, que a Groundforce é
“lucrativa e só no período da pandemia é que teve problemas de resultados
operacionais”.

A coordenadora do BE defendeu esta terça-feira que, sem prejuízo de apurar as responsabilidades do
acionista privado, a solução para Groundforce deve passar pela nacionalização com o objetivo de manter
esta capacidade em Portugal e proteger os postos de trabalho.

Catarina Martins esteve esta tarde reunida com formadores do Instituto do Emprego e Formação
Profissional (IEFP), tendo no final sido questionada pelos jornalistas sobre o impasse na Groundforce.

Montepio terá o penhor das ações da Groundforce Ler Mais

“Sem prejuízo de assacar as responsabilidades próprias do acionista privado, a Groundforce deve ser
nacionalizada para se manter a capacidade em Portugal e para se proteger o emprego”, respondeu.

A líder bloquista lembrou que, ao contrário do que acontece com empresas do setor da aviação, a
Groundforce é “lucrativa e só no período da pandemia é que teve problemas de resultados operacionais”.

“Portanto não há aqui uma empresa com problemas, não há uma empresa com prejuízos que venham
de anos, há uma empresa que tem todas as condições para trabalhar, para dar lucro, para manter o
emprego que tem. Só precisa de ajuda para passar um período de confinamento”, apontou.

Na perspetiva da coordenadora do BE, seria uma “absoluta irresponsabilidade” que, pela “incapacidade de
ultrapassar este período”, se perdesse o emprego, a capacidade, a especialização dos trabalhadores e a
importância desta empresa num setor estratégico em Portugal.
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“É preciso manter a empresa e eu julgo que o caminho da nacionalização acaba por ser aquele que vai
ganhando força, como digo, sem prejuízo de se assacarem as devidas responsabilidades ao acionista
privado”, reiterou.

Planos para a Groundforce estão a ser “reajustados” Ler Mais

Esta terça-feira, em comunicado, a Comissão de Trabalhadores (CT) da Groundforce considerou que
precisamente a nacionalização é a única hipótese de segurar a empresa e salvaguardar os postos de
trabalho, tendo marcado uma nova manifestação para quarta-feira, em frente à residência oficial do
primeiro-ministro.

Na reunião de segunda-feira, Pedro Nuno Santos informou a CT e os sindicatos que representam os
trabalhadores da Groundforce de que as ações da Pasogal, que detém 50,1% da empresa, já estão
penhoradas, não podendo ser dadas como garantia para receber um adiantamento da TAP de cerca de
dois milhões de euros, para pagar os salários aos 2.400 trabalhadores, que já não receberam os
ordenados de fevereiro.

Esta informação foi dada por Alfredo Casimiro, dono da Pasogal, ao fim de vários dias de negociações
com o Ministério das Infraestruturas, em que concordou ceder as ações como garantia para viabilizar a
empresa.

Os órgãos representativos dos trabalhadores ficaram também a saber na reunião que o Governo “não
descarta medidas para salvar a continuidade da empresa, mas também não descarta a insolvência” e
que, sem a garantia da entrega das ações, não poderá haver injeção de capital.
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EXECUTIVE DIGEST

10/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Groundforce: Trabalhadores rumam a São Bento para exigir
nacionalização a Costa
A Comissão de T rabalhadores (CT ) da Groundforce considera que a nacionalização é a
única hipótese de segurar a empresa e salvaguardar os postos de trabalho e marcou
nova manifestação esta quarta-feira, frente à residência oficial do primeiro-ministro.

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Groundforce considera que a nacionalização é a única hipótese de
segurar a empresa e salvaguardar os postos de trabalho e marcou nova manifestação esta quarta-feira,
frente à residência oficial do primeiro-ministro.

“Consideramos que a única solução para segurar a empresa e salvaguardar os postos de trabalho, é a
nacionalização, sendo que só o senhor primeiro-ministro poderá resolver a situação”, lê-se num
comunicado enviado por aquela estrutura aos trabalhadores da empresa de ‘handling’, depois de uma
reunião com o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

Na reunião de segunda-feira, Pedro Nuno Santos informou a CT e os sindicatos que representam os
trabalhadores da Groundforce de que as ações da Pasogal, que detém 50,1% da empresa, já estão
penhoradas, não podendo ser dadas como garantia para receber um adiantamento da TAP de cerca de
dois milhões de euros, para pagar os salários aos 2.400 trabalhadores, que já não receberam os
ordenados de fevereiro.

Esta informação foi dada por Alfredo Casimiro, dono da Pasogal, ao fim de vários dias de negociações
com o Ministério das Infraestruturas, em que concordou ceder as ações como garantia para viabilizar a
empresa.

Os órgãos representativos dos trabalhadores ficaram também a saber na reunião que o Governo “não
descarta medidas para salvar a continuidade da empresa, mas também não descarta a insolvência” e
que, sem a garantia da entrega das ações, não poderá haver injeção de capital.

Neste contexto, a CT decidiu marcar uma nova manifestação, na quarta-feira de manhã, desta vez em
frente à residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.
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A CT também já esteve reunida com os grupos parlamentares do PCP, BE, PS, PAN e a deputada não-
inscrita Joacine Catar Moreira, que se comprometeram “a questionar os órgãos governamentais sobre
os salários e a manutenção da Groundforce”.

Por sua vez, os sindicatos também se opõem a um cenário de insolvência, para o qual, dizem, o
Governo “aponta insistentemente”, recordando, numa mensagem aos seus associados, “que a
SPdH/Groundforce é uma empresa sustentável, sem nenhum problema estrutural, que foi afetada pela
pandemia covid-19 e, portanto, terá que ter uma solução da qual o Estado não se pode demitir, até
porque é acionista, via TAP SGPS em 49,9%”.

Na missiva assinada pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA), Sindicato Nacional dos
Trabalhadores Da Aviação Civil (SINTAC), Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos
(SITAVA), Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial (SQAC) e Sindicato dos Técnicos de Handling de
Aeroportos (STHA), as estruturas lembram, ainda, “os 43 milhões de lucros que a empresa apresentou
de forma sustentada entre 2013 e 2019, divididos por ambos os acionistas e que também por isso o
Governo não pode deixar cair esta empresa e lançar 2.400 trabalhadores para o desemprego”.

Aqueles sindicatos têm agendadas audiências com diversos partidos com assento parlamentar, algumas
delas já hoje, e também já solicitaram uma audiência com caráter de urgência ao Presidente da
República, para expor esta situação e “travar o cenário de insolvência ou de descontinuidade da empresa
tal como ela hoje opera”.

Na quinta-feira, em conferência de imprensa, o ministro das Infraestruturas disse que o empréstimo
bancário à Groundforce – 30 milhões de euros, para fazer face às necessidades de tesouraria a curto e
médio prazo – seria dado com aval do Estado, realçando que as exigências para esse financiamento
aguardado seriam “as mesmas” que as impostas para o adiantamento de 2,05 milhões pela TAP.

Pedro Nuno Santos explicou que o acionista privado da Groundforce, Alfredo Casimiro, tinha aceitado 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 exigia – em caso de execução – manter o
controlo da empresa de ‘handling’ (assistência nos aeroportos), em que a TAP detém 49,9% do capital.

Nessa conferência de imprensa, o governante garantiu que “o Governo não tem qualquer intenção de
nacionalizar a Groundforce”, considerando que a empresa “não tem o caráter estratégico da TAP e da
Efacec”, em que o Estado interveio, acrescentando que “a TAP não pode manter a prazo uma
participação maioritária numa empresa de ‘handling'”.
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