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Hotelaria dispensou 30% dos trabalhadores
Depois de um primeiro trimestre com perda quase total da receita, a hotelaria prepara-se
para uma época alta que rondará metade da atividade de um ano normal
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“Madeira. Tão tua” é a assinatura da nova imagem do
arquipélago madeirense
A nova marca e identidade pretende "traduzir a arte do bem receber" característica da
Madeira.

“Madeira. Tão tua” é a assinatura que, em conjunto com o novo logo, dá vida à nova identidade
apresentada pela Associação de Promoção da Madeira, esta segunda-feira, no Funchal.

Com base nesta mensagem, a identidade visual está “mais moderna” e representa a Madeira de uma
forma “simples, vibrante e playful”. O logótipo é composto a partir da desconstrução do círculo – símbolo
associado à ideia de inclusão e ao espírito madeirense. Graficamente, o círculo representa a “ideia de
união e perfeição mas, também diversidade”.

“Madeira, tão tua” assenta em quatro pilares: “Um lugar onde me sinto bem”; “Um lugar onde me sinto
entre amigos”; “Um lugar em que vivo como um local”; e “Um lugar ao qual quero sempre voltar”.

Eduardo Jesus, secretário Regional do Turismo, Cultura e Transportes da Madeira, explicou que esta nova
marca é, além de “um culminar de um processo” que envolveu muitas pessoas e teve início há vários
anos,  um “compromisso com a população desta terra que se identifica com todo este processo
associado ao turismo e um compromisso que queremos ter com todos aqueles que nos visitam”.

A nova marca e identidade pretende “traduzir a arte do bem receber, espelhar a capacidade de inclusão
que tem esta região turística relativamente àqueles que aqui vivem e aos que nos visitam”, mas também
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o sentimento “de pertença”, explicou o responsável, tanto dos que nasceram no destino como daqueles
que ali se sentem em casa.

“Queremos que espelhe aquilo que é genuinamente nosso, porque acreditamos que só com essa
diferença que fazemos perante todo o mundo, afirmando essa identidade, é que conseguimos captar a
preferência dos que nos visitam e afirmar no mundo como um destino único, de excelência e com um
grande coração que quer receber todos da mesma forma”, salientou Eduardo Jesus.

Segundo o responsável pela pasta do turismo do governo regional da Madeira, “este é também um
convite a todos para se identificarem com este processo, seja os residentes como quem nos visita, e
que através desta identidade possam levar consigo as melhores recordações das experiências aqui
vividas e as melhores memórias que possam alimentar o desejo daqui voltar de forma repetida”. Na
apresentação não deixou de ser referida a posição dianteira que o destino Madeira adoptou perante a
situação pandémica mundial, que reforçou o destino como um “destino seguro”.

Para Miguel Albuquerque, presidente do governo madeirense, a nova marca da Madeira é “um trabalho
excepcional”. “Tudo se conjuga para aquilo que sempre caracterizou a Madeira, que foi a sua
hospitalidade”, considera o responsável, admitindo que no destino “as pessoas sentem-se em casa”.
Miguel Albuquerque referiu que esta marca que caracteria por atual vai ser difundida em todos os espaços
do mundo, mas também internamente através da utilização por parte do governo regional.

Para Nuno Vale, diretor executivo da APM, a nova marca Madeira pretende “despoletar um sentimento
único e ser capaz de transmitir o nosso propósito: Fazer com que cada pessoa sinta que é aqui que
pertence!”.

A estratégia da marca contou com a colaboração da Bloom Consulting e a nova identidade partiu do
trabalho da agência criativa BAR e estará presente em todos os materiais de comunicação da Região
Autónoma da Madeira, dentro e fora de fronteiras.

Quanto à reabertura do destino turístico, o presidente do governo regional salientou que se está prestes
a “encetar um novo ciclo com o regresso, dentro de alguns meses, dos fluxos turísticos tradicionais” e,
para o efeito, a Madeira está a ser preparada para “um bom acolhimento aos turistas, para
continuarmos a ser uma região segura”.
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Lourenço Ortigão apresenta nova marca Madeira
Veja o vídeo

O actor Lourenço Ortigão acaba de apresentar a nova marca Madeira. A iniciativa está a decorrer, na
Praça do Povo.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o secretário regional de Turismo e Cultura,
Eduardo Jesus, também está presentes na iniciativa.

"Hoje é o primeiro dia de um novo tempo", disse Eduardo Jesus.

<iframe width="980" height="551" src="https://www.youtube.com/embed/iZi-1tbPKL8" title="YouTube
video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
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Há 161 propostas para ocupar sete antigos postos fiscais e casas
florestais
Os imóveis devolutos localizados no Algarve e no Alto Minho foram os alvos de maior
interesse nos concursos de concessão para fins turísticos realizados no âmbito do Fundo
Revive Natureza.

Os antigos postos fiscais do Burgau (Vila do Bispo) e de Sagres, ambos no distrito de Faro, e da Foz do
Lima (Viana do Castelo) foram os imóveis que tiveram maior procura nos concursos para a atribuição de
direitos de exploração ao segundo grupo de sete imóveis afetos ao Fundo Revive Natureza.

Lançados os concursos a 18 de novembro de 2020 pela Turismo Fundos, no final do prazo de
candidaturas, a 18 de março, foram recebidas um total de 161 propostas para a ocupação destes
imóveis do Estado, distribuídos de norte a sul do país, constituídos sobretudo por antigas casas de
guardas florestais e postos fiscais devolutos.

A Casa da Vela e a antiga sede da Guarda Fiscal na Figueira da Foz (ambos no distrito de Coimbra), a
antiga sede dos Serviços Florestais - Quinta do Seixal (Gouveia, distrito da Guarda) e umas moradias em
Leiria foram os outros imóveis a concurso. Vão ser arrendados ou concessionados para fins turísticos,
ficando sujeitos a várias regras de utilização e de gestão em rede, como o uso da marca Revive
Natureza, o consumo de produtos locais, a sustentabilidade ambiental e a valorização do território.
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"Mais uma vez, o interesse por parte dos privados na recuperação e valorização destes ativos,
ultrapassou as melhores expectativas, evidenciando que o mercado acredita no futuro do setor",
sublinha a secretária de Estado de Turismo, Rita Marques.

Citada numa nota enviada às redações, a governante destaca ainda que "a recuperação e valorização de
imóveis públicos, devolutos há décadas, na sua maioria localizados em espaços com valores patrimoniais
naturais, que dispõem de um elevado potencial de atração turística, continua a ser uma prioridade".

Em fevereiro, o Ministério da Economia e Transição Digital já tinha anunciado a adjudicação dos primeiros
12 imóveis no âmbito do Fundo Revive Natureza, inspirado no programa Revive (são 96 no total),
calculando a criação de 50 postos de trabalho e um valor conjunto de 175 mil euros anuais em rendas a
pagar ao Estado pelas entidades vencedoras.
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Revive Natureza recebe 161 propostas de privados
Os sete imóveis a concurso estão concentrados maioritariamente no Centro de Portugal.

Os concursos para a atribuição de direitos de exploração de sete imóveis que integram o fundo Revive
Natureza receberam 161 propostas de privados desde que foram lançados em novembro de 2020.

Todos os imóveis a concurso receberam propostas,  que vão passar agora à fase de análise, sendo que
os que registaram maior procura foram o Antigo Posto Fiscal do Burgau (Faro), o Antigo Posto Fiscal de
Sagres (Faro e o Antigo Posto Fiscal de Foz do Lima (Viana do Castelo). A Casa da Vela e a Antiga Sede
da Guarda Fiscal na Figueira da Foz no distrito de Coimbra, mas também a antiga Sede dos Serviços
Florestais – Quinta do Seixal (Leiria) e  Moradias em Leiria completam a lista de imóveis a concurso.

O Fundo Revive Natureza poderá vir a conceder financiamento às entidades a quem for atribuído o direito
de exploração dos imóveis, criando-se, assim, as melhores condições para a concretização dos
respetivos investimentos.

Para a Secretária de Estado de Turismo, Rita Marques, “a recuperação e valorização de imóveis públicos,
devolutos há décadas, na sua maioria localizados em espaços com valores patrimoniais naturais, que
dispõem de um elevado potencial de atração turística, continua a ser uma prioridade”. “Mais uma vez, o
interesse por parte dos privados na recuperação e valorização destes ativos, ultrapassou as melhores
expectativas, evidenciando que o mercado acredita no futuro do setor”, acrescentou.

A Turismo Fundos fará a gestão global da rede de imóveis do Estado, distribuídos de norte a sul do país,
entre os quais se contam, na sua maioria, antigas casas de guardas florestais e antigos postos fiscais,
que serão arrendados ou concessionados para fins turísticos, através de concurso, ficando sujeitos a um
conjunto de regras de utilização e de gestão em rede, nomeadamente quanto ao uso da marca Revive
Natureza, consumo de produtos locais, sustentabilidade ambiental e valorização do território.
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Sucesso à vista no combate à pandemia na Europa. Investidores
apostam numa forte recuperação
A luta para conter a pandemia de Covid-19 na Europa começa a mostrar resultados
positivos. Enquanto a Alemanha duplicou o número de vacinações diárias, a França
atingiu um marco importante de imunidade uma semana antes do previsto e a Itália
prepara-se para começar a reduzir as restrições que vigoram no país à medida que as
taxas de contágio diminuem.

A luta para conter a pandemia de Covid-19 na Europa começa a mostrar resultados positivos. Enquanto
a Alemanha duplicou o número de vacinações diárias, a França atingiu um marco importante de
imunidade uma semana antes do previsto e a Itália prepara-se para começar a reduzir as restrições que
vigoram no país à medida que as taxas de contágio diminuem.

Depois de se tornar o epicentro de um novo surto de pandemia, há sinais provisórios de que a Europa
Ocidental está a começar a reverter a situação. A aceleração na vacinação aumentou as expectativas de
uma rápida recuperação económica.

“O ponto positivo é que o programa de vacinação está a acelerar na Europa”, disse Ruben Segura-
Cayuela, economista do Merrill Lynch, num comunicado dirigido aos seus clientes, citado pela agência
Bloomberg. Mesmo com todos as incertezas sobre a segurança da vacina da AstraZeneca não têm
prejudicando os planos de imunizar 70% da população da Europa até o final do verão, acrescentou.

As viagens e as atividades de lazer também atingiram um recorde nesta semana. Os mercados esperam,
por isso, que a área do turismo este ano não esteja totalmente perdida.

Pontos positivos também para a Alemanha, que avançou ser capaz de vacinar a sua população, de
forma abrangente, até meados do verão deste ano. A maior economia da Europa pode mesmo vir a
administrar 3,5 milhões de doses de vacinas por semana, avança a agência Bloomberg, de acordo com o
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Ministro da Saúde alemão, Jens Spahn.

Os investidores estimam que, assim que as economias reabrirem, os consumidores gastarão as
poupanças acumuladas durante estes meses de confinamento, impulsionando o crescimento, enquanto
os governos mantêm as ajudas aos países e os bancos centrais toleram valores mais altos.

O Ministro da Economia alemão, Peter Altmaier, chegou inclusive a alimentar essas previsões, quando
apelou, na sexta-feira, em conferência de imprensa, a mais ajuda aos negócios atingidos pela pandemia,
incluindo um programa para ajudar restaurantes, clubes e hotéis a reiniciarem após o término do
confinamento. “É encorajador que o número de pessoas imunes esteja a aumentar e que os riscos
estejam a chegar ao fim”, disse o Ministro, em Berlim.

Mesmo a polémica sobre as exportações da vacina da AstraZeneca – que a UE ameaçou restringir –
parece estar a diminuir. Os países deverão receber todas as doses produzidas na fábrica da farmacêutica
na Holanda nos próximos meses, disse Thierry Breton, responsável pelas vacinas da UE, em entrevista
ao jornal Guardian.

Ainda longe do fim está a discussão em torno dos efeitos relacionados com a vacina da AstraZeneca,
nomeadamente sobre a ligação a um tipo raro de coágulos do sangue.
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OMT reforça importância de protocolos harmonizados e de
financiar a sobrevivência do turismo | Ambitur
A Organização Mundial do T urismo (OMT ) voltou a reunir o Comité Mundial de Crise para
o T urismo com o objetivo de brindar a liderança no setor na harmonização dos protocolos
de viagem e de saúde e na obtenção de um financiamento vital para as empresas que
lutam para sobreviver numa crise histórica. Nesta reunião propuseram-se soluções para
os maiores desafios que se colocam no caminho para a reativação das viagens
internacionais.

A Organização Mundial do Turismo (OMT) voltou a reunir o Comité Mundial de Crise para o Turismo com
o objetivo de brindar a liderança no setor na harmonização dos protocolos de viagem e de saúde e na
obtenção de um financiamento vital para as empresas que lutam para sobreviver numa crise histórica.
Nesta reunião propuseram-se soluções para os maiores desafios que se colocam no caminho para a
reativação das viagens internacionais.

Os membros do Comité, entre os quais se incluem representantes políticas, organizações internacionais
e entidades mundiais das finanças e do setor privado, debateram as Recomendações que se centram em
quatro áreas fundamentais: a retoma das viagens transfronteiriças em segurança, a promoção de
viagens seguras em todas as etapas do trajeto turístico, a provisão de liquidez às empresas turísticas e a
proteção dos postos de trabalho, bem como o restabelecimento da confiança nas viagens.

O Comité apoiou a proposta da UE do certificado verde digital como um exemplo de harmonização de
protocolos que outras regiões deveriam seguir. Na sua intervenção, o vice-presidente da UE, Margaritis
Schinas, afirmou que “podemos fazer com que o verão de 2021 seja o começo da era pós-pandemia,
mais segura, mais sustentável, mais resiliente e mais próspera”. Sublinhou ainda que “o setor turístico
pode – e deve – estar no topo deste esforço, liderança a recuperação da economia europeia e mundial”.

O responsável também resumiu o trabalho que se está a realizar para aumentar a confiança dos
consumidores no turismo, devastada por questões relacionadas com o cancelamento e reembolso dos
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serviços de viagens, e assinalou: “Os esforços da OMT para desenvolver um Código Internacional para a
Proteção dos Turistas são muito bem-vindos”. Este código legal é uma das principais iniciativas da OMT
para restabelecer a confiança nas viagens internacionais.

Também na reunião, a OMT e a IATA anunciaram o lançamento de um novo rastreador de destinos. Esta
ferramenta estará disponível nas páginas de internet das duas organizações e proporcionará informação
completa e atualizada sobre as restrições e os requisitos das companhias aéreas e destinos, o que
permitirá que os turistas escolham com conhecimento de causa.

Recomendações para a recuperação As recomendações do Comité Mundial de Crise da OMT para o
Turismo destacam a importância de basear as políticas na legislação internacional vigente em matéria de
saúde e aviação, incluindo, entre outras, as disposições da OMS e as da Organização de Aviação Civil
Internacional (ICAO), em particular as suas orientações sobre o arranque e o esforço do seu Grupo de
Trabalho para a Recuperação da Aviação Civil. As recomendações também pedem a criação de
corredores de saúde pública, a aplicação de soluções digitais em matéria de saúde e o desenvolvimento
de um sistema comum de semáforos como sinal de gestão de riscos.

Financiar a sobrevivência do turismo Através do Comité Mundial de Crise da OMT para o Turismo, a OMT
também avançou no seu trabalho de abordar outro dos principais desafios com que o turismo mundial se
depara, a repentina paralisação do cash flow no turismo e a necessidade de apoiar as empresas e
proteger os postos de trabalho. Juntamente com a ICAO e a OMS, a OMT é um dos poucos organismos
das Nações Unidas que colabora com a OCDDE na sua Iniciativa de Mobilidade Internacional. A OMT
também colabora estreitamente com o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD).

A OCDE e o BERD propusera esforços coordenados tanto para apoiar as empresas turísticas durante a
atual crise como para criar uma resiliência futura e conseguir maior sustentabilidade, através da
promoção de investimentos verdes no setor, por exemplo.
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O medo de voar: de 11 de Setembro de 2001 a 11 de Março de
2020
Por: Joana Antunes

Em Agosto de 2020 noticiou-se um espectáculo aéreo inesperado, com a passagem de um Airbus A380
da Hi-fly sobre o litoral algarvio. Tal o susto, alguns banhistas apressaram-se a evacuar o local, havendo
quem ligasse à polícia e ao 112, não fosse aquele o seu dia de azar. Em jeito de superstição, daquela que
tão habitualmente caracteriza a sociedade portuguesa, não terá o maior avião de passageiros do mundo
pressagiado o deserto em que um dos areais mais cobiçados da Europa se haveria de tornar, e o medo
que se viveria?

A 11 de Setembro de 2001, o medo de voar começou no combate ao terrorismo. Depois de 11 de
Março de 2020, data em que a Organização Mundial de Saúde declarou o estado pandémico da covid-
19, teme-se o vírus (embora embalagens de álcool gel com mais de 100 mililitros continuem a não ser
autorizadas devido ao primeiro). Mas como se relacionam estas duas datas e como pode uma indústria
que tem como principal objectivo unir pessoas, começar a separá-las?

A resposta passa pela reinvenção. O modelo de negócios de uma empresa de aviação consiste,
tipicamente, em dois segmentos principais. Surpreendentemente, o turístico pouca alteração sofreu a
nível de rotas. Pelo contrário, voar em regime business tornou-se uma prática quase inexistente devido
aos escritórios fechados, conferências canceladas e a um maior receio das empresas.

No caso americano, as rotas com maior capacidade tornaram-se as ligadas à Flórida e ao México,
enquanto Nova Iorque e San José foram reduzidas a serviços mínimos. Isto fez com que empresas
tipicamente orientadas para viagens de negócios, como a United Airlines (UA), se vissem forçadas a
mudar drasticamente a estratégia. Isto incluiu começarem a operar voos de transporte de carga como a
única de forma de lucrar em algumas rotas. Assim, a UA passou de zero voos deste tipo para centenas
por semana em 2020.

E se a reinvenção não for suficiente? Após a administração Trump ter banido todos os voos da Europa,
separando duas regiões de forte ligação, a gigante Lufthansa passou a operar em apenas nove
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aeroportos. A estratégia parece simples: ao prever menor procura, empresas de grande dimensão
preparam-se, reduzindo custos e removendo rotas menos lucrativas. No entanto, o problema neste
caso é a própria imprevisibilidade dessa mesma redução, algo semelhante ao que aconteceu durante a
última grande crise económica do sector, o 11 de Setembro. Após o ataque, a indústria nunca recuperou
completamente. Isto porque a palavra “recuperação” pressupõe voltarem a atingir-se as margens de
lucro operacionais normais até à data, e tal nunca aconteceu. Assim, o “novo normal” está a tornar-se
uma expressão cada vez mais adequada para descrever o futuro pós-pandémico.

Não obstante o presságio de um futuro incerto trazido por um A380 na Praia da Falésia, nem todos se
resignaram ao pessimismo. Algumas empresas como a australiana Qantas Airways ordenaram o
armazenamento a longo prazo de todos os seus aviões deste modelo, nos vulgarmente chamados
“cemitérios de aviões”. Uma opção extraordinariamente dispendiosa e usualmente dedicada à reciclagem
ou depósito temporário, mas que revela uma mensagem de esperança no futuro e na normal operação
do maior avião de passageiros do mundo. De facto, nas economias em que o vírus está mais
controlado, como a China e a Nova Zelândia, o sector recuperou margens significativas de forma
relativamente rápida. Talvez isto nos confirme, numa discussão incessável sobre a falsa dicotomia
saúde-economia, que “o que importa é ter saúde”.
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Da "satisfação" do 1.º voo do aeroporto de Beja à “frustração”,
10 anos depois
Entre participantes no primeiro voo civil a partir do aeroporto de Beja, em abril de 2011,
há quem recorde um dia de “grande satisfação”, mas, 10 anos depois, a falta de
aproveitamento da infraestrutura gera “frustração”.

O primeiro voo civil a partir do aeroporto alentejano saiu às 18:25 de 13 de abril de 2011 rumo à ilha do
Fogo, em Cabo Verde, com 70 viajantes a bordo do “B.Leza”, um avião Boeing 757-200 da companhia
Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV).

A viagem foi organizada em parceria pela Câmara de Ferreira do Alentejo e pela ESDIME – Agência para
o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste, com sede em Messejana, no concelho de Aljustrel, e
incluiu uma missão empresarial ao município cabo-verdiano de São Filipe.

“Foi um momento de grande alegria e satisfação. O aeroporto era algo que vinha sendo reivindicado há
bastantes anos e, naturalmente, naquela altura, sentimos que estávamos a fazer história”, recorda à
agência Lusa Aníbal Reis Costa, na altura presidente da Câmara de Ferreira do Alentejo.

O antigo autarca não esconde que esse foi um dia “muito gratificante em termos pessoais”, mas
também “para a região”.

“Anos antes, tínhamos tido a inauguração da Barragem do Alqueva, o Porto de Sines avançava com
grande dinâmica, a autoestrada [até Beja] estava projetada e a inauguração do aeroporto era assim
uma espécie de ‘cereja no topo do bolo’”, diz o atual vice-presidente da Comissão de Coordenação de
Desenvolvimento Regional do Alentejo.

David Marques, agora vice-presidente da Câmara de Castro Verde, liderava, então, a ESDIME e esteve
igualmente ligado à organização do voo, embarcando para a ilha do Fogo.

“Recordo esse dia com muita satisfação”, conta à Lusa, considerando que o voo inaugural do aeroporto
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foi, naquela época, “uma prova evidente de que aquela infraestrutura tinha todas as condições para
cumprir o seu papel”.

“Ter participado naquele momento, em conjunto com muita gente da região, foi uma sensação de
grande satisfação e orgulho, numa experiência muita positiva e da qual guardo muito boa memória”,
acrescenta.

O aeroporto de Beja, que resulta do aproveitamento civil da Base Aérea n.º 11, representou um
investimento público de 33 milhões de euros e, no dia da partida do voo da TACV para a ilha do Fogo,
foram centenas as pessoas a passar pela infraestrutura, entre as quais o então ministro das Obras
Públicas, António Mendonça.

O corrupio de convidados, trabalhadores, agentes de segurança, tripulantes, viajantes e jornalistas era
evidente e não sai da memória de Jorge Lopes, outro dos passageiros da viagem.

“Foi um dia muito bonito. O espírito da partida no aeroporto e da receção em Cabo Verde foi espetacular
e senti que havia ali futuro. Senti que o aeroporto de Beja podia ter futuro e ser uma mais-valia muito
maior para o Alentejo”, lembra este empresário, natural de Aljustrel.

Desde o dia 13 de abril de 2011, passaram-se 10 anos, que deixam uma sensação de “frustração” a
muitos dos que participaram neste primeiro voo civil da infraestrutura.

“É uma tristeza ter-se feito o investimento que se fez e ter-se metido o aeroporto de lado”, observa
Jorge Lopes, lembrando “que os aeroportos em Londres, por exemplo, chegam a estar mais distantes
da cidade do que Beja está de Lisboa”.

Em Beja “gastou-se o dinheiro, fez-se o investimento e agora joga-se fora? Não pode! Acho que o
aeroporto de Beja podia ser uma mais-valia, não apenas para os alentejanos, pois tem muito potencial e
era uma coisa que não ficava tão cara quanto isso. Há é falta de vontade política”, frisa.

David Marques tem uma opinião muito semelhante e não esconde que a atual situação do aeroporto lhe
causa “desilusão”.

“A sensação com que ficamos é que há, infelizmente, falta de vontade de instituições e de pessoas
dentro das instituições para concretizar projetos que, muitas vezes, precisam apenas de um pequeno
‘passo’ ou de uma pequena decisão”, aponta.

Ainda assim, assinala que “há sinais positivos que demonstram que, se calhar, vai tardar, mas vai
acontecer uma utilização mais efetiva do aeroporto ao serviço não só da região, mas também do país”.

O mais otimista de todos é Aníbal Reis Costa, para quem o aproveitamento da infraestrutura é
“inevitável, mais cedo ou mais tarde”.

“Penso que se afirmará naturalmente. Iremos estar mais ou menos tempo à espera, mas o país não se
pode dar ao luxo de desperdiçar uma infraestrutura destas. É uma questão de tempo, quase uma
inevitabilidade”, conclui.

[Carlos Pinto, da agência Lusa]
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Área industrial já marca aeroporto de Beja, que ainda aguarda
"voos mais altos"
Ao fim de 10 anos, o aeroporto de Beja está mais consolidado na vertente industrial,
assente na manutenção e estacionamento de aeronaves, segundo o município e
empresários locais, que reclamam tempo para “voos mais altos” da infraestrutura.

“O aeroporto já começou a ser utilizado para uma das valências identificadas” pelo grupo de estudos que
definiu o potencial da infraestrutura, diz à agência Lusa o presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio,
aludindo à componente industrial.A aposta tem sido “a manutenção de aeronaves, com a criação
expectável de 150 postos de trabalho”, dos quais “cerca de 50 já criados e com um investimento de 30
milhões de euros executado”, aponta, referindo-se à empresa de manutenção aeronáutica Mesa, do
grupo Hi Fly, e ao seu novo hangar, a operar desde o início do ano.Para o autarca, esta “é uma prova de
que o aeroporto é útil e faz sentido no território”, onde “cria emprego qualificado”. E, acrescenta,
“lateralmente, pode ter uma atratividade que ainda não conseguiu desenvolver em pleno, mas que está a
começar a desenvolver, ao fim de 10 anos” de existência.“São empregos remunerados acima da média
e altamente qualificados, que fixam pessoas no território e passam a ser contribuintes líquidos. E até
podem desenvolver-se pequenas indústrias laterais. Agora, isto demora algum tempo, não é da noite
para o dia”, argumenta Paulo Arsénio.Para o presidente da Associação Empresarial do Baixo Alentejo e
Litoral (AEBAL), Filipe Pombeiro, “não se fazem balanços de aeroportos a 10 anos”. São equipamentos
que precisam de tempo para se afirmarem.Mas, sem dúvidas, indica que a indústria “tem sido a área em
que o aeroporto tem seguido o seu caminho de forma mais efetiva”.“O negócio de estacionamento está
consolidado, tal como o de manutenção, que já era de aeronaves em linha e, agora, também é feito em
hangar pela Mesa”, a qual, além disso, pretende investir “num centro logístico”, realça o representante
dos empresários.A componente industrial “tem vindo a consolidar-se” e tem suscitado “muita procura,
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portanto, quando o aeroporto passar do estado da ‘infância’ para o da ‘adolescência’, com certeza que o
‘cluster’ aeronáutico industrial passará por Beja”, argumenta.Contactada pela Lusa, a ANA – Aeroportos
de Portugal, responsável pelo aeroporto de Beja, também destaca a área industrial e alude ao novo
hangar de manutenção da Mesa.“É um bom exemplo do resultado da estratégia de desenvolvimento
seguida e o reconhecimento das potencialidades” do aeroporto “na vertente industrial, gerando postos
de trabalho na região”, salienta a empresa.A ANA afirma que “dirigiu o posicionamento da infraestrutura
para a captação de outras atividades aeronáuticas, com elevada relevância no setor, como as atividades
de natureza industrial, nomeadamente a manutenção de aeronaves, e também o estacionamento de
média-longa duração”.“Durante estes 10 anos, o aeroporto de Beja tem realizado atividade diversa,
principalmente nas áreas do estacionamento de média-longa duração e da manutenção de aeronaves”,
dedicando-se também ao segmento de aviação privada, aos voos ‘charter’ e a voos de carga.Ao mesmo
tempo, a ANA sublinha que “mantém o aeroporto de Beja preparado para receber o transporte de
passageiros” e que está a trabalhar “ativamente para o desenvolvimento” desta vertente.“A ANA
Aeroportos de Portugal reafirma o seu empenho no desenvolvimento do aeroporto de Beja”, que “é,
decididamente, um fator adicional de competitividade e deve ser encarado como uma oportunidade de
desenvolvimento”, frisa.Filipe Pombeiro diz à Lusa que, no futuro, acredita que a carga também pode ser
“bastante importante” no aeroporto, “à medida que a região ganhar mais capacidade exportadora”,
podendo apostar nos produtos do Alqueva, “altamente transacionáveis”.A valência que lhe parece estar
“mais atrasada”, e que a região tem vindo a reivindicar há anos e da qual não abdica, é a ligada ao
transporte de passageiros.“Houve umas incursões no início”, nos primeiros anos, com voos entre Beja e
Londres ou entre Beja e a Alemanha, que acabaram por não vingar, mas “em 2018 houve outras
experiências que me pareceram positivas, com voos ‘charter’ para as ilhas Baleares (Espanha), no
verão”, recorda.E é “essa aposta que o aeroporto terá que ir fazendo”, no seu entender: “Poderá não se
justificar haver voos regulares o ano inteiro, mas no verão a região pode perfeitamente ter voos
regulares”.Crítico das expectativas iniciais criadas em torno do aeroporto, “sobrevalorizadas” pelo então
Governo de José Sócrates, o presidente da AEBAL considera que, partindo dessa premissa, “o balanço
fica aquém dessas mesmas expectativas”. Mas, olhando para a realidade, “é um balanço positivo” e o
aeroporto “não será um equívoco e fará o seu caminho – com tempo”.Após um investimento de 33
milhões de euros, o aeroporto, fruto do aproveitamento civil da Base Aérea n.º 11, começou a operar
em 13 de abril de 2011, quando se realizou o voo inaugural. Ler mais
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Sitava diz que TAP está a ser alvo de uma “purga” de
trabalhadores
O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos considerou hoje que a TAP está a
ser alvo de uma "purga", após o anúncio de uma nova vaga de rescisões por mútuo
acordo, reformas e pré-reformas

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) considerou hoje que a TAP está a ser
alvo de uma “purga”, após o anúncio de uma nova vaga de rescisões por mútuo acordo, reformas e pré-
reformas.

“O que para todos nós está cada vez mais claro, é a evidente contradição destes números apresentados
[pela administração], misturando propositadamente a Portugália, para disfarçar a já indisfarçável purga
que a TAP SA está a sofrer”, acusou o sindicato, em comunicado, referindo-se a uma reunião com a
administração da TAP, na sexta-feira, onde lhes foi dito que as chamadas medidas voluntárias para
redução dos postos de trabalho tinham sido um “êxito”, após 690 adesões, e que a empresa vai avançar
com uma nova vaga de adesões voluntárias.

“Somos obrigados a perguntar porque diabo, após estes dois estrondosos êxitos a destruir postos de
trabalho, vêm de novo insistir em mais despedimentos? Pensarão que não temos memória? Sabemos
que a pandemia tem cortado postos de trabalho nas empresas por todo o mundo. Mas cortar quase
50% da força de trabalho? Que loucura é esta? Quem é o mentor desta destruição? Onde se pretende
chegar? Qual é o projeto para uma empresa reduzida a metade? De quantas rotas e ‘slots’ vamos
abdicar?”, questionou o Sitava.

O sindicato acusou a administração da empresa e o Governo de quererem reduzir a companhia aérea a
uma “TAP pequenina que não incomode e dê mais espaço aos grandes grupos internacionais, a quem a
Comunidade Europeia há muito quer entregar o transporte aéreo”.

O Sitava lembrou que, desde março do ano passado, já se perderam mais de 2.500 postos de trabalho,
incluindo as não renovações de contratos a prazo.

“Não vale a pena tentarem enganar-nos dizendo-nos: ‘sim agora ficamos reduzidos a pó, mas no
próximo ano já vamos contratar’. Isso são histórias infantis. Esquecem-se, provavelmente, que depois
de perdermos quota de mercado jamais a recuperaremos frente aos grandes operadores que, ao
contrário da TAP, não se autodestruíram”, sublinhou o sindicato.
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Relativamente à Manutenção & Engenharia Brasil, foi dito aos representantes dos trabalhadores que
estão a ser estudadas todas as hipóteses, “onde parece que se inclui também a manutenção dessa
aberração técnica e económica”.

O Sitava exigiu ainda que o Estado, acionista maioritário da companhia aérea desde o ano passado, dote
a empresa de um “órgão de gestão composto exclusivamente por especialistas nas várias vertentes do
negócio”, uma vez que tem atualmente uma administração “provisória e reduzida”.

“Na TAP continua-se a improvisar, fingindo que são todos especialistas em todas as áreas do negócio.
Sob pena de também nesta frente, pagarmos caro esta leviandade”, afirmou.

A TAP anunciou, na sexta-feira, que vai iniciar uma nova e última vaga de adesão a rescisões por mútuo
acordo, reformas e pré-reformas, depois de ter registado cerca de 690 adesões ao programa voluntário
de medidas laborais.

Numa mensagem enviada aos trabalhadores, a que a Lusa teve acesso, os presidentes do Conselho de
Administração e Comissão Executiva, Miguel Frasquilho e Ramiro Sequeira, respetivamente, fazem o
balanço das medidas que têm vindo a ser adotadas e dão conta dos “próximos passos” a seguir no
âmbito de reestruturação da companhia aérea.

Contas da companhia apontam que a grande maioria destas adesões, 70%, são referentes a rescisões
por mútuo acordo, 14% a trabalho em tempo parcial, 8% a passagens à situação de reforma, 6% a pré-
reformas e as restantes a licenças sem retribuição.

A companhia pretende ainda reabrir uma nova e última fase de candidaturas de integração na Portugália,
referem os responsáveis.

Na mensagem enviada é referido ainda que o programa de medidas voluntárias e os acordos de
emergência celebrados com os sindicatos vão permitir reduzir as saídas previstas no plano de
reestruturação de cerca de 2.000 para entre 490 a 600 trabalhadores.

MPE (MSF) // EA

23/34



DESTAK

12/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

TAP: Sitava diz que companhia aérea está a ser alvo de uma
"purga" de trabalhadores
O Sindicato dos T rabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) considerou hoje que a
T AP está a ser alvo de uma "purga", após o anúncio de uma nova vaga de rescisões por
mútuo acordo, reformas e pré-reformas.

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) considerou hoje que a TAP está a ser
alvo de uma "purga", após o anúncio de uma nova vaga de rescisões por mútuo acordo, reformas e pré-
reformas.

"O que para todos nós está cada vez mais claro, é a evidente contradição destes números apresentados
[pela administração], misturando propositadamente a Portugália, para disfarçar a já indisfarçável purga
que a TAP SA está a sofrer", acusou o sindicato, em comunicado, referindo-se a uma reunião com a
administração da TAP, na sexta-feira, onde lhes foi dito que as chamadas medidas voluntárias para
redução dos postos de trabalho tinham sido um "êxito", após 690 adesões, e que a empresa vai avançar
com uma nova vaga de adesões voluntárias.

"Somos obrigados a perguntar porque diabo, após estes dois estrondosos êxitos a destruir postos de
trabalho, vêm de novo insistir em mais despedimentos? Pensarão que não temos memória? Sabemos
que a pandemia tem cortado postos de trabalho nas empresas por todo o mundo. Mas cortar quase
50% da força de trabalho? Que loucura é esta? Quem é o mentor desta destruição? Onde se pretende
chegar? Qual é o projeto para uma empresa reduzida a metade? De quantas rotas e 'slots' vamos
abdicar?", questionou o Sitava.
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Raul Martins afirma ainda que a linha de crédito com 300 milhões
para o turismo vem tarde e é insuficiente
Raul Martins afirma ainda que a linha de crédito com 300 milhões para o turismo vem
tarde e é insuficiente

Raul Martins afirma ainda que a linha de crédito com 300 milhões para o turismo vem tarde e é
insuficiente
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Governo luxemburguês volta a oferecer testes à covid-19 à
chegada ao aeroporto do Findel
T odos os passageiros que aterram no aeroporto internacional do Luxemburgo têm, de
novo, a possibilidade de fazer um teste PCR de diagnóstico à covid-19 gratuito.

Todos os passageiros que aterram no aeroporto internacional do Luxemburgo têm, de novo, a
possibilidade de fazer um teste ???????PCR de diagnóstico à covid-19 gratuito.

A única condição exigida para aceder gratuitamente a este serviço oferecido pelo Governo luxemburguês
é que o teste seja feito no dia da chegada ao aeroporto do Findel, no centro de testagem da Lux-Airport.

Os passageiros recebem um voucher na passagem pela recolha das bagagens e podem depois dirigir-se
ao centro de testagem da Lux-Airport com o documento e o bilhete de avião.

Leia mais em Contacto
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30 mil trabalhadores da hotelaria perderam o emprego desde o
início da pandemia
30 mil trabalhadores da hotelaria perderam o emprego desde o início da pandemia

30 mil trabalhadores da hotelaria perderam o emprego desde o início da pandemia
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Cidades inteligentes são um conceito a adotar pelos destinos no
pós-pandemia, diz estudo
As cidades inteligentes vão "desempenhar um papel fundamental", conclui a GlobalData.

Ajudar a experiência do visitante, mitigar os efeitos do turismo excessivo e promover uma gestão mais
sustentável são algumas das mais-valias que as cidades inteligentes (‘smart cities’) oferecem e que
devem ser o caminho a seguir pelos destinos turísticos no período pós-pandemia.

As cidades inteligentes vão “desempenhar um papel fundamental”, conclui a GlobalData, uma empresa 
de dados e análise. De acordo com uma pesquisa da GlobalData, 78% dos entrevistados espera que a
tecnologia mude a maneira como executam o seu trabalho nos próximos três anos, mas também
apontam que afetará a maneira como se viaja e as experiências numa atração ou num destino.

Johanna Bonhill-Smith, Analista de Viagens e Turismo da GlobalData, considera que a COVID-19 trouxe
“mais oportunidades para os destinos reconstruírem e repensarem as suas políticas de gestão do
turismo”, promovendo um trabalho em direção a um futuro mais sustentável. Segundo a responsável,
várias organizações de gestão de destinos (DMOs) têm avaliado os seus mercados emissores turísticos
e trabalhado na adaptação da sua imagem para atrair mais “turistas civilizados” após a pandemia.
“Outros, no entanto, têm trabalhado num “conceito inteligente” para garantir uma experiência perfeita
para o visitante pós-pandemia e monitorizar o turismo mais próximo com a gestão de capacidade, à
medida que trabalham em direção a um modelo de turismo mais responsável”, destaca.

“Embora o conceito de ‘smart city’ tenha sido mencionado com frequência no passado, a realidade é que
existem apenas alguns destinos a trabalhar ativamente nisso. Muitas DMOs estavam atrás da curva no
período pré-pandemia. No entanto, com as empresas a concentrarem-se na incorporação da tecnologia
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para melhorar a experiência do visitante por meio de serviços ‘contactless’ e com o desenvolvimento de
outras aplicações  inteligentes, há claramente uma maior alavancagem para as DMOs utilizarem os dados
na gestão futura dos destinos”, esclarece.

As cidades de Veneza e Singapura são dois exemplos que a responsável identifica como cidades que 
defendem os benefícios da tecnologia inteligente.

“É conhecido que o envolvimento das partes interessadas é um fator crítico para o sucesso de um
destino turístico. Soluções tecnológicas e inteligentes por si só continuarão a ser importantes nas viagens
futuras, mas a combinação de tecnologia e colaboração são os dois fatores principais que levarão a um
turismo mais responsável num ambiente pós-pandemia”, adverte a analista.
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Gestor centenário do Buçaco alinha no programa Revive
Governo vai lançar concurso para a concessão do Palace Hotel, monumento nacional
inserido na mata do Buçaco. Grupo hoteleiro Alexandre de Almeida tem a gestão desde
1917
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De 8 a 168 euros, estas cidades dão vouchers para atrair turistas
Com o turismo a ser fortemente afetado pela pandemia, há várias cidades, tanto cá
dentro como lá fora, a oferecerem vouchers para conseguirem atrair turistas. Chegam às
centenas de euros.

Numa altura em que o turismo conta os dias para o início do verão, as cidades pensam em formas de
dar um impulso ao setor. Espalhadas pelo mundo, são muitas as autarquias que criaram vouchers para
oferecer aos turistas, incentivando-os a viajar e a injetar dinheiro nas economias locais. De oito a 168
euros, conheça as ofertas que existem atualmente disponíveis e as que estão planeadas para os
próximos meses.

É um tipo de iniciativa que está a ser adotado lá fora, mas por cá houve cidades que já pensaram em
algo semelhante. Em junho do ano passado, a Câmara de Óbidos criou a campanha “Óbidos Voucher
Card”, em que ofereceu aos visitantes um vale de 15 euros que poderia ser usado nas empresas do
concelho. Numa primeira fase foram oferecidos 1.000 vouchers, numa campanha que totalizou 15 mil
euros de investimento.

Mas recentemente foram criadas novas iniciativas. Há poucos dias, O Turismo Centro de Portugal
anunciou uma parceria com o Continente, a Top Atlântico e a Geostar, chamada “Viagens na Nossa Terra
– Descubra o Centro de Portugal”. A ideia é oferecer “escapadinhas” de duas ou mais noites em hotéis
da região a preços promocionais. Além disso, quem tiver cartão Continente poderá acumular 20% do
valor da reserva em cartão, diz o jornal Notícias de Coimbra.

Turismo: Fevereiro foi 3.º pior mês desde início da pandemia Ler Mais

Esta campanha prevê três valores promocionais: 89 euros para estadias em hotéis de três estrelas, 99
euros para unidades de turismo rural e 109 euros para hotéis de quatro estrelas. Estes preços aplicam-
se a estadias de duas noites em quarto duplo, para um máximo de duas pessoas, em regime de
alojamento e pequeno-almoço. Os pacotes podem ser comprados na Top Atlântico ou GeoStar e são
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válidos para reservas até 30 de outubro, excluindo o período entre 1 de agosto e 15 de setembro.

Ainda em território nacional, o município de Ourém lançou a “Campanha 10.001 Noites”, cujo objetivo é
dinamizar a hotelaria e a restauração. A iniciativa, que arrancou a 1 de abril e termina a 31 de março de
2022, é exclusiva a turistas nacionais e oferece uma noite extra e um voucher de 10 euros para uma
refeição no ato da reserva de uma ou mais noites nos hotéis do concelho.

Redmond oferece 100 dólares aos primeiros 500 turistas

No estado norte-americano de Washington, a cidade Redmond, que abriga as sedes da Microsoft,
Facebook, SpaceX e Nintendo, está a oferecer vouchers aos turistas. O impacto na economia local,
sobretudo na hotelaria, deu-se em março do ano passado, quando estas empresas colocaram os
trabalhadores em teletrabalho. E essa tendência manteve-se nos meses seguintes, até que surgiu uma
ideia.

De acordo com o The Guardian (conteúdo em inglês), a autarquia criou no mês passado uma iniciativa
chamada “You Stay, We Pay” [tu ficas, nós pagamos]. A ideia é oferecer vouchers de 100 dólares (84
euros) aos primeiros 500 visitantes a ficarem hospedados duas ou mais noites num dos hotéis
aderentes da cidade. Em duas semanas, reservaram-se 750 das 1.000 noites previstas, tendo sido
oferecidos mais de 30 mil dólares (25,2 mil euros).

Colorado também aderiu aos vouchers de 100 dólares

Ainda nos Estados Unidos, no Colorado, o resort Glenwood Springs teve a mesma ideia. Segundo o The
Guardian, depois de os hotéis terem sido fechados em abril do ano passado devido à pandemia, a cidade
começou a oferecer vales de 100 dólares (84 euros) aos visitantes que marcassem estadias nestes
hotéis, que recebem anualmente 1,5 milhões de hóspedes.

Califórnia dá cartões Visa de 100 dólares

Santa Maria Valley, no centro da Califórnia, criou um programa semelhante em fevereiro. Ofereceu aos
primeiros 500 visitantes que reservaram uma estadia de pelo menos duas noites num de hotéis da
cidade um cartão-presente Visa de 100 dólares (84 euros). A oferta da zona esgotou em dois dias e
contou ainda com 2.543 pessoas inscritas na lista de espera, diz o The Guardian, citando a diretora de
turismo do Visit Santa Maria Valley.

Singapura oferece vales de 10 dólares

Em dezembro do ano passado, o Governo de Singapura ofereceu vouchers de 100 dólares (84 euros)
aos habitantes com mais de 18 anos para que estes dessem um impulso ao setor turístico. Agora, em
abril, de acordo com a Time Out (conteúdo em inglês), arrancou uma nova campanha, com o mesmo
objetivo, mas desta vez com vales de dez dólares (8,4 euros). Estes vouchers podem ser usados em
mais de 200 hotéis, atrações e passeios.

Austrália do Sul arranca com terceira fase de vouchers até 200 dólares

O estado da Austrália do Sul vai arrancar com uma terceira fase de vouchers para ajudar o turismo.
Contudo, ao contrário das iniciativas anteriores, desta vez não será oferecida estadia. De acordo com o
site 9News (conteúdo em inglês), os vales serão de 50 dólares (42 euros), 100 dólares (84 euros) e
200 dólares (168 euros) e poderá ser gastos em passeios ou experiências, esperando-se a adesão de
500 empresas. As primeiras edições conseguiram mais de 62 mil estadias e receitas de mais de 32
milhões de dólares (26,9 milhões de euros) para a economia.

Empresários de Malta pedem nova ronda de vouchers

O Governo de Malta arrancou no ano passado com uma ronda de vouchers de 80 euros que poderiam
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ser gastos em restaurantes, bares e hotéis, e também de 20 euros para outras experiências. Entretanto,
para janeiro deste ano, estava agendada uma nova iniciativa semelhante, que acabou adiada devido ao
aumento de casos de infeção no país, que ditou o encerramento dos estabelecimentos até 11 de abril.
Mas o Governo comprometeu-se a concretizar essa promessa assim que a situação melhorasse. Agora,
de acordo com o site Lovin Malta (conteúdo em inglês), os empresários do turismo pedem ao Governo
que volte a lançar esta iniciativa, ainda antes de junho.

Escócia planeia voucher de 75 libras

Ainda não aconteceu, mas a proposta já está em cima da mesa. O impacto da pandemia também
chegou ao turismo da Escócia e, a tentar uma solução, o Partido Trabalhista Escocês propôs a criação de
um voucher de 75 libras (86,7 euros) que deverá ser oferecido a cada habitante e poderá ser usado em
negócios não alimentares no país. A ideia seria arrancar com essa iniciativa em junho e estendê-la por
seis meses, refere o jornal Holyrood (conteúdo em inglês). Em cima da mesa está ainda a ideia de
oferecer uma terceira noite gratuita a quem fizer reservas nos alojamentos turísticos.
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