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Procura nacional por casas de luxo no Algarve surpreende
operadores
Reservas estão quase esgotadas em zonas de luxo

Apesar da incerteza em relação à evolução da pandemia e de como será o verão para o turismo
algarvio, a região olha para os mercados português e espanhol com otimismo. Na área do
arrendamento de luxo, a procura nacional tem surpreendido os próprios operadores.

Apesar de o segmento de luxo parecer estar a adaptar-se bem à pandemia, o próximo verão ainda é
uma incógnita para a maior parte do setor turístico no Algarve.

O aumento de casos na Alemanha, as restrições que ainda se mantém para os voos não essenciais, o
atraso na vacinação e no certificado verde digital estão a cancelar ou a adiar reservas para as semanas
mais próximas.

Também o retrocesso nas medidas de confinamento em Portimão e o aumento de casos em Albufeira já
trouxeram cancelamentos de reservas de mercados estrangeiros, mas o Algarve acredita que será por
pouco tempo.

Para setembro, já começam a ser feitas algumas reservas, mas o Algarve está cauteloso e ainda não dá
a retoma como certa.

Link
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Açores: três milhões de euros para promoção turística
O Governo Regional dos Açores vai transferir este ano para a Associação de T urismo dos
Açores (AT A) cerca de três milhões de euros, anunciou o secretário do T urismo, Mota
Borges.

O Governo Regional dos Açores vai transferir este ano para a Associação de Turismo dos Açores (ATA)
cerca de três milhões de euros, anunciou o secretário do Turismo, Mota Borges.

O governante regional, que falava esta quarta-feira na cidade da Horta, na Assembleia Legislativa
Regional, onde decorre a discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2021, destacou que o
investimento na promoção turística do arquipélago continua a crescer.

Segundo Mota Borges, a ATA recebeu três milhões de euros em 2015, em 2016 recebeu 3,5 milhões,
em 2017 esse valor foi 1,5 milhões, em 2018 foi de dois milhões, em 2019 foram transferidos 1,8
milhões e em 2020 o apoio foi de 2,8 milhões de euros.

– O investimento feito na promoção continua a crescer e isso demonstra de alguma forma a atenção
que nós estamos a dar ao sector, declarou o secretário regional dos Transportes, Turismo e Energia.

O governante destacou que a secretaria regional tem estado presente em várias reuniões com os
agentes turísticos, enaltecendo o papel da Direcção Regional do Turismo que tem estado em todas as
áreas, ouvindo todos os sectores.
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Algarve na lista vermelha alemã com voos cancelados
O presidente d o T urismo d o Algarve disse q u e a inclusão d a região n a lista a lemã de
zonas d e risco j á originou o cancelamento d e voos, ma s considerou que o impacto no
número de turistas ain-da é pouco expressivo
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Pandemia já tirou ao turismo 12 mil milhões
Entre março de 2020 e fevereiro de 2021, os turistas internacionais gastaram 6.380
milhões de euros em Portugal, uma queda de 65% e o valor mais baixo dos últimos 15
anos
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Webinar da CTP pergunta: Onde está o turismo no PRR?
Qual papel estratégico do turismo no âmbito do PRR e o impacto do mesmo no futuro da
atividade económica em geral e do setor do turismo em particular. O  webinar da CT P dar
respostas.

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) realiza no próximo dia 30 de abril, a partir das 10h, o
webinar dedicado ao tema ‘‘Plano de Recuperação e Resiliência: e o turismo?” evento que conta com o
Publituris como media partner. O objetivo da iniciativa é debater o papel estratégico do turismo no
âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e o impacto do mesmo no futuro da atividade
económica em geral e do setor do turismo em particular.

Para Francisco Calheiros, presidente da CTP, a exclusão do turismo do PRR e das opções estratégicas do
Governo para os próximos anos, deixa a confederação “muito preocupada, porque a recuperação da
economia nacional depende da atividade turística”.

Por isso, a CTP, pela voz do seu presidente considera que o PRR “tem de incluir necessariamente
estratégias de apoio imediatas para garantir o funcionamento das empresas, através da definição de
programas de apoio específicos que contribuam para a sustentabilidade futura do setor e para que o
turismo nacional esteja preparado para poder recuperar e crescer no po´s-pandemia”.

O webinar da CTP contará com as intervenções iniciais do presidente da CTP, Francisco Calheiros, e da
secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e o encerramento ficará a cargo do ministro do
Planeamento, Nelson de Souza. O webinar contará também com João César das Neves, economista;
Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, e José Luiz Zoreda de La Rosa, vice-presidente executivo
da Exceltur (Associação que incorpora toda a cadeia do Turismo de Espanha) e será transmitido no
Vimeo, Facebook da CTP e no site do Publituris.
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Pandemia arrasta TAP para um prejuízo recorde de 1,2 mil
milhões em 2020
Com os aviões em terra a partir de março, a T AP fechou o ano 2020 com um prejuízo de
mais de 1,2 mil milhões euros. As receitas caíram quase 70% para 1,060 mil milhões de
euros e os gastos operacionais recuaram 37,7% para 2,024 mil milhões de euros

Foi um ano desastroso para a TAP e para todas companhias aéreas, com a pandemia a arrastar as
contas prejuízos violentíssimos. Com menos 12,4 milhões de passageiros transportados, a companhia
aérea apresentou um resultado líquido negativo de 1,230 mil milhões de euros, contra um prejuízo de
106 milhões de euros em 2019. Os dados foram revela pela TAP em comunicado enviado à Comissão
do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As receitas da companhia aérea portuguesa caíram a pique a partir de março, mês em que a pandemia
de Covid 19 obrigou a TAP a deixar os aviões em terra. Em 2020 as receitas operacionais recuaram
67,9%, passando de 2,2 mil milhões de euros em 2019 para 1,060 mil milhões de euros em 2020. A
companhia explica que a "diminuição ficou a dever-se sobretudo ao decréscimo dos rendimentos de
passagens em 2,065 mil milhões de euros (-70,9%), e da atividade de manutenção para terceiros que
registou um decréscimo de 143,4 milhões de euros (-67,9%) face ao período homólogo do ano
anterior".

O impacto foi fortíssimo também no EBIT (resultado operacional), que passou de 1,011 mil milhões de
euros positivos em 2019, para 964,8 milhões de euros negativos em 2020. "Se ajustado de itens não
recorrentes e custos de restruturação, o EBIT recorrente seria de menos 858,4 milhões de euros e o
EBITDA recorrente seria de menos 273,7 milhões de euros", explica a TAP.
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Os gastos operacionais da companhia também caíram, embora menos que as receitas, desceram 37,7%
para 1,2 mil milhões de euros. A TAP salienta que esta redução "é maioritariamente explicada pela
redução significativa dos custos variáveis indexados ao decréscimo da operação, em função da rápida
decisão da empresa em ajustar a capacidade e das negociações havidas com fornecedores e lessors,
assim como a redução dos custos com pessoal".

A rubrica dos custos com trabalhadores baixou de 678,6 milhões em 2019 para 419,7 milhões de euros
em 2020, frutou sobretudo do lay off simplificado e da aplicação do regime de apoio extraordinário à
retoma progressiva de atividade. A companhia terminou o ano passado com 8106 trabalhadores contra
9006 em 2019, as saídas refletem essencialmente a não renovação de contratos a prazo. Os efeitos
dos cortes decorrentes do plano de reestruturação e das negociações de acordos de emergência com os
sindicatos só irão começar a sentir-se em 2021.

A companhia explica que os "custos operacionais são adicionalmente penalizados pelos custos não
recorrentes com imparidades", no valor de 44,1 milhões de euros, e também pelos custos com a
reestruturação, que ascenderam a 96,1 milhões de euros.

A TAP viu o número de passageiros cair abruptamente. Em 2020 a companhia transportou menos
72,7% dos passageiros do que em 2019, ou seja, os números desceram de um recorde 17 milhões
para 4,6 milhões.

A companhia salienta que negociou um acordo com a Airbus, que permitiu reduzir o investimento
(CAPEX) nos anos de 2020 a 2022 em cerca de mil milhões de dólares, na sequência da alteração dos
contratos de aquisição de aeronaves das famílias A320neo e A330neo. A TAP terminou o ano de 2020
com uma frota operacional de 96 aviões, menos nove aviões do que em 2019.

A TAP salienta, no comunicado enviado à CMVM, um impacto positivo das diferenças de câmbio no
montante de 162,1 milhões de euros, relacionadas com a apreciação do euro face ao dólar, sublinhando
que este ganho mais do que compensou a penalização sofrida pela desvalorização do real face ao euro.
Como impacto negativo a companhia assinala os custos de cobertura do fuel, no montante de 165,3
milhões de euros, em resultado da quebra de atividade sofrida pela pandemia de COVID-19.

A companhia sublinha ainda que. de acordo com os dados da IATA, o resultado líquido no setor da
aviação em 2020 diminuiu significativamente, sendo esperados resultados negativos em todas as regiões
num total de 118,5 mil milhões de dólares, valor que compara com 26,4 mil milhões de dólares positivos
em 2019. "Este efeito sem precedente do impacto da pandemia no setor da aviação, teve como
consequência apoios estatais às companhias aéreas um pouco por todo o mundo", frisa.

A transportadora explica que "atuou com agilidade e rapidez aos primeiros sinais de impacto da
pandemia, assim como às diversas restrições de mobilidade e de fronteiras que foram sendo impostas
ao longo do ano, garantindo sempre a continuidade territorial no País, adequando a sua oferta de
capacidade, minimizando assim custos operacionais variáveis e preservando caixa".

Estas medidas, salienta, "permitiram à TAP manter liquidez suficiente até à formalização do auxílio de
Estado, concretizado mediante um financiamento concedido pelo Estado Português à TAP com o valor de
1,2 mil milhões de euros, cuja primeira tranche foi recebida a 17 de julho de 2020". As tranches
subsequentes deste financiamento foram recebidas até 31 de dezembro de 2020, o que levou a
companhia a terminar o ano de 2020 com uma forte posição de liquidez de 518,8 milhões de euros.
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Covid. Apps, QR codes e outras estratégias que alguns países
estão a adotar para permitir viagens - e há um que até oferece
vacinas
Portugal aguarda o passe verde europeu, previsto para junho, mas países como França
anteciparam-se a lançar soluções eletrónicas temporárias para viajar. Israel foi o
primeiro a criar um passaporte sanitário para os cidadãos usarem no pulso como
bracelete, com informação médica que lhes dá acesso a hotéis ou ginásios por código QR.
E há quem atraia turistas oferecendo-lhes a vacina contra a covid

Em vésperas de verão, desconfinar o turismo é a meta de muitos países no mundo, embora o momento
ainda seja de incerteza devido aos números oscilantes da pandemia covid-19.

Com expectativa, é aguardado o passe verde de viagens que a Comissão Europeia prepara até junho
com o objetivo de facilitar a circulação a quem seja vacinado, testado ou tenha recuperado da doença,
para evitar regras avulsas entre os Estados-membros, em particular ao nível da imposição de
quarentenas.

Mas vários países já planeiam a reabertura ao turismo através de passes sanitários, destacando-se o
caso de Israel, o país do mundo onde a vacinação está mais avançada e que já atingiu a imunidade de
grupo - e que criou em fevereiro um Green Pass para ser usado no pulso como bracelete, facilitando aos
cidadãos vacinados o acesso a viagens, mas também hotéis, espetáculos ou ginásios.

Veja aqui como vários destinos no mundo se estão a movimentar através do lançamento de passes de
vacinas para se abrirem ao turismo.
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PORTUGAL
A prioridade é a de estar em linha com o passe verde digital que se prepara a nível europeu, reforçando
ser essencial "a coordenação entre os Estados-membros em matérias com impacto no sector do
turismo, como fronteiras, circulação de pessoas, saúde ou mobilidade".

"Está em curso a criação de um livre-trânsito digital para comprovar a vacinação, testagem ou
recuperação da covid-19, um documento bilingue e com código QR, para estar em vigor no próximo
verão na Europa e, tanto quanto possível, em países terceiros", enfatiza o Ministério da Economia,
acreditando que "este documento vai facilitar a logística pós-pandemia nos aeroportos" e "ajudará à
recuperação do sector, quer em Portugal quer na Europa".

Esta semana, Portugal levantou a suspensão dos voos que vigorava para o Reino Unido e o Brasil, e com
isso a TAP vai retomar as ligações àqueles países a partir desta sexta-feira.

Mas os voos abertos para o Reino Unido e o Brasil ficam limitados a viagens essenciais, designadamente
por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou objetivos humanitários.

Em abril a TAP prevê fazer 25 voos semanais para o Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo
Horizonte, Fortaleza, Recife/Maceió e Salvador). Para o Reino Unido, a companhia portuguesa planeia
operar 15 voos semanais para o aeroporto de Heathrow, em Londres.

Para entrarem em Portugal todos os passageiros têm de preencher um formulário online obrigatório
após fazer o 'check in', cujo comprovativo deve ser apresentado nos vários pontos de controlo no
aeroporto.

Obrigatório para quem chega ao país é a apresentação de um teste PCR negativo à covid, realizado até
72 horas antes da viagem, "ou ser-lhes-á negado o embarque, incluindo cidadãos portugueses,
residentes em Portugal e seus familiares", segundo é sublinhado nas recomendações oficiais.

Só ficam isentos da obrigação de apresentar comprovativo de teste as crianças até 24 meses. Também
os passageiros da Madeira e dos Açores não são obrigados a apresentar teste à covid para embarcar
para Portugal Continental. Os comprovativos de teste PCR apenas são aceites em português, francês,
inglês, espanhol e Italiano, em papel ou em formato eletrónico.

Desde 16 de abril e até 30 de abril, Portugal autoriza viagens para países da União Europeia ou terceiros
mas apenas por motivos essenciais e com uma série de 'nuances' de acordo com a situação
epidemiológica em cada caso.

Assim, os passageiros provenientes do Brasil têm de cumprir um quarentena de 14 dias ao chegarem a
Portugal, na residência ou em local a indicar pelas autoridades, além de terem de apresentar teste
negativo à covid.

Também têm de cumprir uma quarentena de 14 dias as pessoas que viajam de França, Suécia, Holanda,
Bulgária, Republica Checa, Chipre, Croácia Eslovénia, Estónia ou Polónia, além de estarem obrigadas à
apresentação de teste PCR negativo.

MADEIRA

Lucia Barros

Trata-se de um dos primeiros destinos que se apressaram a criar um sistema especial para organizar as
chegadas de viajantes logo na fase inicial da pandemia - tendo regras próprias que estabelecidas pelo
Governo regional, o que inclui o controlo da situação sanitária.

A Madeira criou a plataforma digital madeirasafe.com, que contém um questionário epidemiológico que é
de preenchimento obrigatório entre as 48 horas e as 12 horas prévias ao embarque, individualmente por
cada passageiro, exceto se tiver menos de 12 anos.
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Este preenchimento dá origem a um registo e o passageiro, após concluí-lo, recebe uma notificação via
e-mail com o seu código de acesso e respetivo código QR, que deve mostrar no aeroporto à chegada.
Os resultados de testes PCR também podem ser antecipadamente submetidos na plataforma
madeirasafe.com.

Ficam isentos de apresentar teste os passageiros com um comprovativo de já terem sido vacinados
contra a covid ou que tenham um documento médico que certifique que já recuperaram da doença - tem
de ser emitido 90 dias antes da viagem. Além disso, todos os passageiros desembarcados nos
aeroportos da Madeira são sujeitos a triagem térmica.

Quem chegar à Madeira sem teste PCR feito pode fazê-lo gratuitamente no aeroporto, sendo depois
encaminhado para o hotel ou outro domicílio à escolha até aguardar o resultado. É o governo regional
que assume os custos dos testes à covid de todos os que viajam até à região. Mas quem se negar à
chegada a fazer teste, e se não o tiver feito antes, tem de cumprir uma quarentena de 14 dias num
hotel, assumindo as despesas.

A Madeira já tinha um corredor azul no aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal, para quem chegava
com teste feito à covid e em fevereiro deste ano criou um corredor verde para quem vem vacinado ou
recuperado da doença.

"Apesar de exigir teste à chegada, a Madeira assume todos os custos médicos, de estadia ou
alimentação se acontecer alguma coisa à pessoa no nosso território e ela acabar por testar positivo",
adianta Nuno Vale, presidente da Associação de Promoção da Madeira (APM), frisando ser "uma grande
salvaguarda e que dá segurança" aos viajantes e aos países de origem.

O sistema de certificado de viagens da Madeira antecipa um pouco o que a Comissão Europeia prepara
com o passe europeu de viagens.

"Quando houver o futuro passaporte verde europeu adotaremos todas essas regras", refere Nuno Vale,
lembrando que a região foi a primeira a nível nacional a decretar uso obrigatório de máscara na via
pública no ano passado, regras que "permitiram ter a situação muito controlada e deram um capital de
confiança à Madeira e a imagem internacional de destino seguro".

FRANÇA

Sebastian Gabriel/Unsplash

Lançou esta segunda-feira uma aplicação, chamada TousAntiCovid, que armazena informação médica
dos cidadãos sobre a toma de doses de vacina contra a covid ou testes PCR realizados, com vista a
facilitar a circulação a nível de viagens em ambiente de pandemia.

O passe sanitário lançado em França vai numa fase inicial ser utilizado em voos para a Córsega (que são
domésticos, uma vez que a ilha é francesa), prevendo-se que em fases posteriores seja alargado a
viagens para o exterior.

O objetivo do Ministério francês da Transição Digital, de quem partiu a ideia de criar este certificado
sanitário, é que este passe eletrónico possa também vir a ser adotado em situações que envolvem a
apresentação de documentos, discutindo-se se pode vir a ser válido para entrar em concertos, festivais
ou feiras.
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Descartada pelo governo francês ficou a possibilidade de este passe eletrónico ser utilizado em locais
onde habitualmente não é preciso mostrar documentos, como bares ou restaurantes, por isso configurar
uma discriminação com impacto na vida normal dos cidadãos.

A nova aplicação TousAntiCovid aceita como válidos para viagens testes negativos à covid realizados em
qualquer laboratório ou mesmo por médicos particulares. As autoridades francesas reconhecem que é
uma solução temporária até chegar o passe verde digital que a Comissão Europeia prepara até junho,
passando os critérios dos comprovativos sanitários a ficar uniformizados com o que se vier a adotar.

ISRAEL

Dezalb/Pixabay

É o país do mundo que está mais avançado nas campanhas de vacinação, que foi ministrada a mais de
60% dos seus 9,2 milhões de habitantes, tendo atingido a tão ansiada imunidade de grupo, o que já
levou a que o uso de máscara na rua deixasse de ser obrigatório.

Israel foi também o primeiro país a criar um certificado digital, designado Green Pass, com a informação
de saúde de cada cidadão que é relevante nesta altura de pandemia e com vista a facilitar o regresso à
vida "normal" desde que o país saiu do confinamento.

Basicamente, o Green Pass, lançado no final de fevereiro, usa-se como uma espécie de bracelete no
pulso ou no tornozelo e funciona através de um código QR. Contém os dados médicos sobre a tomada
de vacinas ou a recuperação da infeção e já está a ser usado por mais de 80% dos israelitas que foram
vacinados.

O Green Pass serve para viagens internacionais, mas também para os israelitas terem livre acesso a
espetáculos, museus, piscinas, hotéis e outras estruturas que reabriram quando o país começou a
desconfinar a economia.

Israel tem sido o exemplo destacado no mundo, antecipando-se a fazer acordos preferenciais com os
laboratórios para ter acesso privilegiado a vacinas contra a covid-19, cujos atrasos sucessivos nas
entregas fazem desesperar os restantes países, tornando as campanhas de vacinação mais lentas do
que se desejaria.

As vacinas têm sido abundantes em Israel e podem tomar-se facilmente em pontos montados para o
efeito. No entanto, o país deparou-se com um movimento antivacina, que emergiu sobretudo junto das
camadas mais jovens. Para atrair gente aos postos de vacinação, o governo israelita tentou tornar estes
locais mais atrativos, com comida e bebida gratuita e um DJ a passar música.

A criação do Green Pass em Israel também foi uma tentativa de minorar o movimento antivacina que
estava a crescer no país, sobretudo junto dos mais jovens, vedando-lhes o acesso a ginásios,
espetáculos ou eventos culturais até estarem imunizados.

MALDIVAS

Ishan Seefromthesky-Unsplash
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Um passo à frente deram as ilhas Maldivas, que anunciaram que vão oferecer aos turistas vacinas contra
a covid-19, podendo estes permanecer por longos períodos no arquipélago do Índico porque pode levar
entre cinco a oito semanas a toma das duas doses. Desta maneira podem desfrutar dos 500 hotéis e
resorts que estão abertos a visitantes internacionais.

Os turistas podem inclusivamente escolher a vacina contra a covid que querem tomar, estando
disponíveis nas Maldivas imunizantes da Pfizer, da Astrazeneca ou da chinesa Sinopharm.

Esta iniciativa faz parte do plano '3V' - Visit, Vaccinate and Vacation - que as Maldivas estão a lançar para
relançar o essencial sector do turismo, que garante 67% do PIB, segundo informou o ministro do
Turismo, Abdulla Mausoom.

De momento, os visitantes estrangeiros precisam de apresentar nas Maldivas um teste PCR negativo,
que deve ter sido realizado 96 horas antes da partida, e apresentar no aeroporto a reserva num dos
hotéis credenciados pelo governo local.

As restrições vão ser extintas quando todos os 540 mil habitantes do arquipélago estiverem vacinados
(à data, mais de 280 mil pessoas receberam a primeira dose).

O fornecimento de vacinas para os turistas não deverá ser um problema, segundo o ministro Abdulla
Mausoom, uma vez que o território é pequeno e conta com imunizantes suficientes provenientes da
Índia, China e também da plataforma Covax lançada por iniciativa da OMS (Organização Mundial da
Saúde).

GRÉCIA

Stijn Te Strake- Unsplash

Prepara a abertura total ao turismo a 14 de maio e já começou a dar os primeiros passos com este
objetivo.

Esta semana, o país deixou de impor requisitos de quarentena e anunciou que vai passar a receber
turistas vacinados contra a covid-19 ou que apresentem teste PCR negativo realizado até 72 horas
antes da viagem, oriundos de países da União Europeia, do Reino Unido, de Israel, dos Estados Unidos ou
dos Emirados Árabes.

Passaram a ser permitidos os voos internacionais diretos em cidades como Atenas e Thessaloniki, além
das ilhas de Creta, Rodes, Kos, Mykonos, Santorini ou Corfu.

Os pontos de entrada no país estão aptos a fazer aos turistas testes rápidos à covid, segundo as
autoridades de saúde gregas, garantindo haver hotéis prontos a alojar aqueles que testaram positivo
durante o processo e que precisam de ficar isolados em quarentena.

A cidade de Atenas tem feito uma forte campanha em prol da introdução de passaportes de vacina à
covid-19 para estimular viagens de toda a União Europeia, mantendo a Grécia negociações com países
extracomunitários para tentar estabelecer corredores de viagens.

A Grécia não tem sido dos países onde a vacinação é mais rápida, mas segue a estratégia de começar o
processo pelas ilhas mais pequenas, com menos de mil habitantes, também com o objetivo de ter no
país zonas covid free. Nas ilhas menores, toda a população já recebeu as duas doses completas e a
campanha de vacinação está a evoluir para as ilhas maiores e mais procuradas por turistas.

TAILÂNDIA
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Mathew Schwartz-Unsplash

É um dos destinos que se anteciparam a anunciar a intenção de reabrir ao turismo, com um plano
aprovado a 26 de março, onde se estabelecem etapas para atingir este objetivo de forma gradual.

A partir de 1 de julho, Phuket será o primeiro destino do país a reabrir aos visitantes estrangeiros
vacinados, sem serem obrigados a fazer quarentenas. O Governo da Tailândia espera que "a partir do
quarto trimestre deste ano a quarentena seja totalmente banida em todas as regiões do país".

Desde 1 de abril, os turistas estrangeiros vacinados contra a covid ficaram autorizados a ir à ilha, mas
têm de cumprir em Phuket uma quarentena de sete dias numa "área circunscrita", o que significa que
nesse período devem permanecer nos hotéis e só passados os primeiros sete dias é que podem
"desfrutar de atividades de turismo e lazer em locais previamente definidos".

Só a partir de 1 de julho é que os turistas estrangeiros vacinados podem visitar Phuket sem terem de
fazer quarentena - mas têm de respeitar requisitos ao longo destas duas etapas, designadamente
apresentar comprovativo de terem recebido duas doses de uma vacina contra a covid reconhecida pela
OMS.

Os outros documentos exigidos incluem o comprovativo de teste com resultado laboratorial indicando
que o vírus não foi detetado através do método RT-PCR e emitido no máximo 72 horas antes da partida,
além de um Certificado de Entrada (COE) emitido pela embaixada da Tailândia no país de origem.
Também é necessário um visto válido ou permissão de reentrada e uma apólice de seguro de saúde.
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DINHEIRO VIVO

22/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Madeira recomenda taxa reduzida de IVA à restauração
A redução do IVA permitiria reter 606 milhões de euros na tesouraria das empresas,
segundo um estudo da AHRESP conhecido em outubro.

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira recomendou ao Governo a redução do IVA da
restauração tal como proposto pela AHRESP, informa a associação em comunicado. A redução do IVA
permitiria reter 606 milhões de euros na tesouraria das empresas. A AHRESP e a Associação Nacional de
Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE) assinaram hoje um Memorando de Entendimento com vista a
desenvolver iniciativas conjuntas de apoio ao setor.

"A Assembleia Legislativa (da Madeira) recomendou ao Governo da República a redução do IVA da
restauração, como forma de apoiar, no imediato, as empresas deste setor. Segundo o estudo realizado
pela AHRESP, a descida do IVA para a sua taxa reduzida permitira reter 606 milhões de euros na
tesouraria das empresas, sustendo a perda de até 46 mil postos de trabalho e 10 mil empresas",
informa a AHRESP, em comunicado.

A redução do IVA tem sido implementada em vários países europeus como medida de apoio ao sector
de hospitalidade para mitigar impactos da pandemia. Recentemente, o Reino Unido anunciou que o IVA
no setor da hospitalidade fica nos 5% até 30 de setembro de 2021 e, entre 1 de outubro de 2021 e 31
de março de 2022, nos 12,5%, destaca a AHRESP.

Alemanha, Bélgica, Grécia, Chipre, Bulgária e Lituânia já optaram pela redução do IVA como medida para
enfrentar a pandemia.

AHRESP e ANEBE assinam memorando

A AHRESP e a ANEBE assinaram hoje um memorando de entendimento com vista a "desenvolver
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iniciativas conjuntas de apoio à restauração, ao alojamento e a toda a cadeia de valor, a nível nacional e
europeu."

"O importante papel económico e social que os setores do Alojamento Turístico e da Restauração e
Similares têm, não pode ser descurado, não só para o nosso país como para todo o mundo. Por essa
razão, desde a primeira hora que a AHRESP fez um apelo para que Governo e Organismos Associativos
Empresariais trabalhem-se em conjunto, de modo a poder-se definirem estratégias de recuperação da
atividade turística. É uma excelente notícia que a ANEBE tenha correspondido ao desafio", explica Ana
Jacinto, secretária-geral da AHRESP, citada em nota de imprensa.

"Toda a cadeia de valor precisa de uma hospitalidade robusta e vibrante. O nosso compromisso com os
restaurantes, bares, alojamento e turismo é total, quer a nível nacional, quer europeu, onde temos
trabalhado, através da spiritsEurope, na criação de uma taskforce para definir um plano de recuperação
para o setor e para as suas cadeias de valor", diz João Vargas, secretário-geral da ANEBE.

A pandemia tem afetado a restauração e do alojamento setores responsáveis por cerca de 400 mil
postos de trabalho em Portugal, e por mais de 12,5 milhões na Europa. Em Portugal, conta com 49 mil
desempregados registados e uma taxa de desemprego de cerca de 13,4% (dados de fevereiro de
2021).
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RTP 1

22/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6010

REACH: -1

Açores deixam de exigir teste prévio à chegada com fim do
estado de emergência
Os Açores vão deixar de exigir que os viajantes façam previamente o teste de despiste à
covid-19 quando o estado de emergência for levantado, mas a sua realização será
obrigatória à chegada, anunciou hoje o Governo açoriano.

Em nota de imprensa enviada hoje, o Governo Regional adianta que passageiros sem o teste feito na
origem "terão teste pago pela região à chegada, aguardando em isolamento profilático o resultado do
mesmo, que chegará num período de até 24 horas", repetindo depois aos 6.º e 12.º dias de
permanência.

Serão, no entanto, criados incentivos para quem apresente teste, no valor de 35 euros para quem viaje
a partir de Portugal continental e da Madeira, e de 50 euros para quem chegue do estrangeiro.

A diferença nos valores é justificada pelo facto de que quem viaja a partir de Portugal continental ou da
Madeira para os Açores poder fazer gratuitamente o teste PCR à covid-19 num dos laboratórios
convencionados pelo Governo Regional.

Em outubro, o anterior executivo socialista promoveu a iniciativa "Voucher Destino Açores Seguro" para
quem chegasse com um teste negativo, também no valor de 35 euros, que podia ser gasto em bens e
serviços na região.

Contudo, a medida foi suspensa no mês seguinte, quando passou a ser obrigatório a apresentação de
um teste negativo feito nas 72 horas prévias à viagem.

Agora, o novo Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM decidiu retomar a iniciativa quando o
estado de emergência decretado devido à pandemia de covid-19 terminar para captar "fluxos turísticos
nacionais e internacionais para a região" e para promover "a dinamização do turismo interilhas".
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Na nota é ainda referido que, além da retoma do incentivo de 35 euros, a Secretaria Regional dos
Transportes, Turismo e Energia vai conceder um `voucher` de 50 euros para usufruto nos Açores a
passageiros vindos do estrangeiro com teste negativo

Estes passageiros terão de pagar o teste feito previamente, mas, caso permaneçam na região esse
tempo, os testes de 6.º e 12.º dia são pagos pelo Governo Regional.

A nota enviada hoje esclarece ainda que "passageiros sem teste PCR efetuado na origem terão teste
pago pela região à chegada, aguardando em isolamento profilático o resultado do mesmo, que chegará
num período até 24 horas".

Quem "testar positivo à chegada terá de cumprir confinamento obrigatório, por um período de dez dias",
enquanto os seus "companheiros de viagem referenciados como contactos próximos de alto risco terão
de cumprir isolamento profilático por um período de 14 dias".

Se o alojamento escolhido pelos passageiros não tiver condições para que seja cumprido o isolamento,
ou "caso a situação decretada se prolongue por um período para além do inicialmente contratado pelos
passageiros, a Região Autónoma dos Açores assume os encargos com alojamento e refeições em
unidade hoteleira designada para o efeito".

Não precisam de apresentar teste de despiste ao novo coronavírus SARS-CoV-2 as crianças até 12
anos, "passageiros que apresentem declaração de alta clínica de vigilância e das medidas de isolamento",
"tripulações de companhias aéreas que não circulem do lado `ar` para o lado `terra`" e profissionais de
saúde "em serviço para transferência ou evacuações de doentes que tenham o rastreio periódico de
âmbito profissional atualizado".

A região está ainda a estudar a implementação de um corredor verde, que pode passar pela "gestão de
passageiros já vacinados, cuja imunidade de grupo já tenha sido atingida no país de origem antes de
junho de 2021 e cuja taxa de incidência do vírus seja baixa".

Se essa possibilidade avançar, quem cumprir os requisitos pode entrar na região sem teste de despiste
feito, mas o Governo ressalva que "qualquer solução apresentada poderá sofrer alterações consoante a
evolução epidemiológica".

O atual estado de emergência vigora até 30 de abril.

Marcelo Rebelo de Sousa já expressou o desejo de que o atual período de estado de emergência seja o
último, mas não se comprometeu com nenhuma data, afirmando que "isto vai sendo analisado todos os
dias" e que a decisão será tomada "em cima dos factos, em cima da realidade, não por abstração, não
porque apetece".

Os Açores têm 315 casos positivos ativos, sendo 301 em São Miguel, sete na Terceira, cinco em Santa
Maria, um nas Flores e um no Faial.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.708 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo
recuperado da doença 4.242 pessoas e faleceram 31.

A ilha de São Miguel continua em nível de Alto Risco.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.031.441 mortos no mundo, resultantes de mais de
141,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.951 pessoas dos 831.645 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do
centro da China.
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SÁBADO

22/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 100

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5360

REACH: 31900

Guia das ideias para o futuro de Albufeira
T rabalhar em rede, a transição digital, a sustentabilidade e o ambiente, a diversificação
da economia local e da oferta turística, a qualificação/reconversão de recursos humanos,
das infra-estruturas hoteleiras, do concelho, a inovação foram as palavras chave do
Albufeira 21 Summit
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JORNAL DE NEGÓCIOS

22/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • FILIPE S. FERNANDES

FAV: 4

AVE: € 8075

REACH: 65586

As forças da capital do turismo
“A diversificação económica tem de ser feita, mas não podemos esquecer de que a
galinha dos ovos de ouro que nos tirou da última crise nos vai tirar desta crise”, salientou
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve
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Albufeira teve em 2019 1,75 milhões de hóspedes e o Algarve 5,06 milhões, representava 8,5 milhões
das 20,9 milhões de dormidas da região algarvia, e, dos 909 milhões de euros de proveitos do Algarve,
Albufeira tinha uma fatia de mais de 315 milhões. 'Albufeira tem menos peso nos proveitos do que nos
hóspedes e dormidas, portanto, tem margem para criar mais valor por dormida', sublinhou João
Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve. Albufeira representa 40,4% da oferta e nos
últimos anos cresceu 17% em termos de oferta. Em termos de alojamento local representa 22,5%, a
maior da região.

João Fernandes considera que, em matéria de produto, a oferta de sol e mar, golfe e turismo residencial
se encontram-se consolidados, estando em desenvolvimento o turismo náutico (que já está classificado
com 5 âncoras), turismo de natureza e de negócios, a par das ofertas complementares da gastronomia
e vinhos, touring, turismo e saúde, bem como os segmentos de turismo de cruzeiro, desportivo, turismo
acessível e sénior e autocaravanismo. 

Ricardo Clemente, por sua vez, afirmou que há um excelente produto, mas que 'estamos a vendê-lo
mal', temos de valorizar o produto, quer em termos de preço quer da qualidade dos serviços prestados,
justificou.

Albufeira vale mais do que Algarve 

'Em certos mercados o nome Albufeira é mais reconhecido que a marca Algarve e podemos aproveitar
esta fase para fazer a requalificação', sublinhou Cristóvão Lopes, delegado da ARHESP e hoteleiro.
Defendeu que preservar as pessoas, os negócios e o know-how é vital porque sem estes não há retoma
'e já tínhamos problemas para captar talento'.

Como é que se pode combater a sazonalidade e atrair turistas e visitantes se as praias estão fechadas
seis meses por ano tal como os parques aquáticos encerram alguns meses, a Baixa de Albufeira é
deprimente e está fechada, interrogou-se Carlos Oliveira, diretor-geral da Vagatur, que apontou a
necessidade de criar em Albufeira centros de desporto de alto rendimento ao ar livre, valorizar o núcleo
histórico e requalificar a avenida Sá Carneiro.

Sublinhou as oportunidades do turismo dos reformados ativos que querem ter uma vida ativa e para os
quais 'temos de ter estruturas para caminhadas, observação de pássaros, ciclovias, praias e cultura'.
Avisou que este turismo de época baixa requer outras ofertas e que há hotéis de 4 estrelas que não têm
um ginásio, um spa, uma sala de reuniões. 
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Por sua vez, José Garcia Leandro, do hotel Alísios, disse que, 'ao lado desta pandemia, estava a crescer
uma outra que era o 'tudo incluído' que é um conceito das Caraíbas por causa da segurança, mas no
Algarve é um eucalipto que mata tudo à volta, porque assim deixa de funcionar a restauração, o rent-a-
car, a animação turística'. Para este hoteleiro só a resiliência não chega, é necessário um entendimento
que dê identidade a Albufeira, a capital do turismo, para que seja mais bem promovida e para que se
possa criar mais valor. 

Para a agenda do futuro Digitalização, sustentabilidade, escola de hotelaria, valorização do produto
para acrescentar valor, mais eventos, feiras e exposições, mais oferta de eventos, comercial e hoteleira
na época baixa, requalificação do produto turístico como serviço, a qualidade dos espaços, o espaço
urbano, valorização do núcleo histórico, criação de normas de conduta no espaço público, mais
promoção digital, formação de colaboradores e empresários, aposta no turismo criativo, turismo de
natureza, desportivo, saúde, residencial. 

Animação turística
Como vender o inverno

Élio Vicente, da ANIMA, referiu o enorme potencial da animação turística na economia e no turismo da
região, com um impacto na economia de 20%, só ultrapassado por Lisboa com 35%, o que representa
cerca de 70 a 80 milhões de euros gerados em atividades de animação turística com destaque para os
parques aquáticos e marítimo-turísticas.

'Nos últimos 15 anos, Albufeira tem marcado a agenda da animação da região e do País com eventos-
âncora como a passagem de ano, sendo o mais conhecido logo a seguir à Madeira', afirmou Carla Ponte.

'Albufeira é um destino de sol e praia e reconhecido pela sua animação noturna, mas temos de conjugar
de forma eficaz os vários nichos de mercado como a gastronomia e vinhos, saber bem receber, mar,
clima, luz, identidade cultural e o turismo de natureza, que em apenas dois anos trouxe cerca de 110 mil
visitantes aos percursos pedestres, apostar no turismo criativo e no desenvolvimento de estratégias de
captação de novos turistas, reposicionar o destino e melhorar a imagem e envolver a comunidade local
no processo', afirmou Carla Ponte.

Nuno Palma diz que 'vender o inverno significa repensar a oferta. A vida noturna é fundamental nos
destinos de sol e mar.' 

Link
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JORNAL ECONÓMICO
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IATA: Prejuízos mundiais da aviação atingem 98,3 mil milhões de
euros em 2020
O “efeito sem precedente do impacto da pandemia no setor da aviação, teve como
consequência apoios estatais às companhias aéreas um pouco por todo o mundo”, refere
a TAP, comentando a análise da IATA.

O resultado líquido no setor da aviação em 2020 diminuiu significativamente, sendo esperados resultados
negativos em todas as regiões, num total de -118,5 mil milhões de dólares (cerca de 98,3 mil milhões
de euros), valor que compara com 26,4 mil milhões de dólares (cerca de 21,9 mil milhões de euros) em
2019, refere a IATA, citada pela TAP.“Este efeito sem precedente do impacto da pandemia no setor da
aviação, teve como consequência apoios estatais às companhias aéreas um pouco por todo o mundo”,
refere a TAP comentando a análise da IATA.Ao nível dos principais grupos europeus, o IAG – que integra
a British Airways, a Ibéria, a Aer Lingus, a Level e a Vueling – e que tinha apresentado um dos melhores
desempenhos em 2019, com um resultado líquido de 1.715 milhões de euros (que comparava com um
prejuízo na TAP de 96 milhões de euros e lucros de 293 milhões de euros na Air France-FLM e de 1.213
milhões de euros na Lufthansa), apresentou em 2020 um prejuízo de 6.923 milhões de euros.O gigante
alemão Lufthansa, que tem vindo a adquirir várias companhias de aviação, algumas com a dimensão da
TAP, apresentou um prejuízo um pouco inferior ao do Grupo IAG, com 6.725 milhões de euros. O Grupo
da Air France-KLM bateu o recorde dos prejuízos entre estas companhias gigantes, apresentando um
resultado líquido negativo de 7.083 milhões de euros.No entanto, os três gigantes europeus do
transporte aéreo comercial registam um desempenho melhor em 2020 no segmento do transporte de
carga, comparativamente com 2019.Na carga, o IAG passou, de 2019 para 2020, respetivamente, de
1.117 milhões de euros para 1.306 milhões de euros, o Grupo Air France-KLM passou de 2.153 milhões
de euros para 2.568 milhões de euros e a Lufthansa passou de 2.478 milhões de euros para 2.757
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milhões de euros. Ler mais
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JORNAL DO ALGARVE

22/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Algarve vai ter "tornado cultural" com mais de 200 iniciativas
“Há ventos que vêm por bem” é o mote para um projeto de Programação Cultural em
Rede designado Bezaranha, que vai invadir o Algarve nos próximos meses, já a partir de
18 de abril e até ao final do ano, com mais de 200 iniciativas culturais e mais de 30
itinerâncias previstas entre municípios
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JORNAL DO ALGARVE

22/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Hoteleiros dizem que restringir viagens é “inaceitável”
O representante no Algarve da Associação d a Hotelaria d e Portugal (A H P) considerou
“inaceitável” e “sem justificação” as restrições impostas aos viajantes pela Alemanha
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CORREIO DA MANHÃ

22/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • BOLSA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

MAIS & MENOS
MAIS & MENOS
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JORNAL I

22/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO AMARAL SANTOS

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Groundforce. Falta de “robustez” do Estado justifica nega ao
privado
Banco do Fomento e Caixa negam empréstimo de 30 milhões à Groundforce por falta de
disponibilidade financeira dos acionistas Alfredo Casimiro e T AP (detida em 72,5% do
Estado).
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DN

22/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 822.50

REACH: 4100

TAP chama pessoas para rescisões
A T AP adiantou ontem que “decorre neste momento uma fase de realização de reuniões
individuais com os trabalhadores identificados de acordo com os critérios já divulgados
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JORNAL DE NEGÓCIOS

22/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAFAELA BURD RELVAS

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Arrendamento sobe ao ritmo de saídas do alojamento local
No ano em que mais de 4 mil alojamentos locais deixaram de estar oficialmente
registados, foram celebrados mais de 7 mil novos contratos de arrendamento para
habitação
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JM MADEIRA

22/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 500

REACH: -1

Primeiro “Madeira Safe' entregue a norte
Hotel Aquanatura e Madeira Nature Experience recebeu certificação.
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JM MADEIRA

22/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARCO MILHO

FAV: 4

AVE: € 970

REACH: -1

Região pode ser o melhor destino para trabalho remoto
O projeto já tem mais de 6.200 inscritos na plataforma
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PUBLITURIS

21/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 422

REACH: -1

IATA estima recuperação das viagens aéreas para 43% dos
níveis pré-pandemia
Apesar de alguma melhoria face ao ano passado, a IAT A alerta que 2021 está longe de
trazer uma real recuperação ao transporte aéreo.

As viagens aéreas devem recuperar ao longo do ano, atingindo cerca de 43% dos níveis de 2019, estima
a IATA – Associação Internacional de Transporte Aéreo, que reviu esta quarta-feira, 21 de abril, as
previsões de perdas para a aviação ao longo deste ano.

De acordo com a associação, a indústria global da aviação deverá registar, em 2021, perdas de 47,7 mil
milhões de dólares, com uma margem de lucro líquido de -10,4%, o que, explica o comunicado
divulgado, representa “uma melhoria em relação ao prejuízo líquido estimado da indústria de 126,4 mil
milhões em 2020 (com uma margem de lucro líquido de -33,9%)”.

“Esta crise é mais longa e profunda do que qualquer um poderia esperar. As perdas vão diminuir a partir
de 2020, mas a dor da crise aumenta. Há otimismo nos mercados domésticos, onde a resiliência da
aviação é demonstrada pela recuperações dos mercados que já não têm restrições de viagens internas”,
refere Willie Walsh, diretor geral da IATA, lamentando, no entanto, que as restrições de viagens que
continuam a existir condicionem a procura por viagens internacionais.

Apesar da melhoria prevista (medidas em receita por passageiro/quilómetro voado ou RPKs)  e que,
segundo a IATA corresponde a 26% face a 2020, esta “está longe de ser uma recuperação”, destaca a
IATA, que prevê ainda que o  número total de passageiros não ultrapasse os 2,4 mil milhões, traduzindo
“uma melhoria em relação aos quase 1,8 mil milhões que viajaram em 2020”, mas que fica, no entanto,
muito abaixo do recorde registado em 2019, quando se contabilizaram 4,5 mil milhões de passageiros
aéreos.

A associação alerta ainda que “os mercados domésticos vão melhorar mais rápido do que as viagens
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internacionais”, uma vez que o “tráfego internacional de passageiros permaneceu 86,6% abaixo dos
níveis anteriores à crise durante os primeiros dois meses de 2021”, ainda que a IATA espere que o
processo de vacinação possa mudar esta situação.

“O progresso da vacinação em países desenvolvidos, especialmente nos EUA e na Europa, deve ser
combinado com a ampla capacidade de testagem para permitir o retorno de algumas viagens
internacionais  no segundo semestre do ano, atingindo 34% dos níveis de procura de 2019”, considera a
IATA.

A associação nota que “2021 e 2020 têm padrões de procura opostos”, uma vez que “2020 começou
forte e terminou fraco, enquanto 2021 está começando fraco e deve-se fortalecer no final do ano”,  o
que se deverá traduzir, estima a IATA, “num crescimento internacional zero na comparação dos dois
anos”.

Já o tráfego doméstico deverá  registar “um desempenho significativamente melhor do que os mercados
internacionais”, com a IATA a estimar mesmo que este mercado recupere para “96% dos níveis pré-crise
(2019) no segundo semestre de 2021”, o que representa “uma melhoria de 48% em relação ao
desempenho de 2020”.

Quanto a receitas, a IATA conta que as receitas da indústria venham a totalizar 458 mil milhões de
dólares, o que representa “apenas 55% dos 838 mil milhões de dólares gerados em 2019”, mas que,
ainda assim,  traduz um crescimento de 23% sobre os 372 mil milhões de dólares registados em 2020.

Nas receitas por passageiro, a previsão da IATA aponta para valores em torno dos  231 mil milhões de
dólares, acima dos 189 mil milhões de dólares apurados em 2020, mas “muito abaixo dos 607 mil
milhões gerados em 2019”.

A IATA lembra que as companhias aéreas “não conseguiram cortar custos com a mesma rapidez com
que as receitas caíram” e mostra-se, por isso, também preocupada com o custo do combustível, que
tem vindo a subir, assim como com os custos unitários, que aumentaram 17,5% em 2020 devido à
“drástica” redução da capacidade.

Já a capacidade, acrescenta a IATA, “provavelmente será reposta a um ritmo mais lento do que a
procura”, o que, justifica a associação,  “reflete a pressão sobre as companhias aéreas devido dívida e
aos preços dos combustíveis para operar apenas serviços positivos”.

Ainda assim, a IATA espera que a taxa de ocupação “deve aumentar um pouco para 60,3% em 2021”, o
que fica  “consideravelmente abaixo dos 66%” que a associação estima ser o ponto de equilíbrio para o
lucro em 2021.

Por regiões, a IATA nota ainda que as companhias aéreas que operam em regiões com grandes
mercados domésticos devem recuperar mais rapidamente do que aquelas que dependem do tráfego
internacional, estimando que as maiores perdas ocorram na Europa, onde as companhias aéreas podem
perder mais de 22 mil milhões de dólares,  já que apenas 11% do tráfego na Europa é doméstico.

“Proporcionalmente, as perdas são muito menores na América do Norte (menos cinco mil milhões) de
dólares) e Ásia-Pacífico (menos 10,5 mil milhões), onde os mercados domésticos são maiores (66% e
45% respetivamente, antes da crise)”, acrescenta a IATA.
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PORTUGAL RESIDENT

21/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALGARVE NEWS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4980

REACH: -1

Algarve welcomes return of cultural events, museums and
monuments
A series of concerts, art exhibitions and other cultural events are taking place this month
as Algarve finally emerges from lockdown. T he region’s monuments, museums and
tourism offices are also reopening to the public.
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A series of concerts, art exhibitions and other cultural events are taking place this month as Algarve finally
emerges from lockdown. The region’s monuments, museums and tourism offices are also reopening to
the public.

Monday (April 19) saw one of the region’s first cultural events taking place at the Cineteatro Louletano in
Loulé, where Portuguese singer Teresa Salgueiro took the stage as part of the town’s 25 de Abril
Carnation Revolution celebrations.

Planned for this Thursday (April 22) is a performance by singer Viviane at Faro’s Teatro das Figuras at
7.30pm. Viviane will be performing some songs from her new still-unreleased album as well as some of
her best-known hits. Tickets cost €12 and can be purchased online at www.teatrodasfiguras.pt.

Meanwhile, Tavira’s Municipal Museum at Palácio da Galeria reopened this month with an exhibition
entitled ‘Contra-parede’ curated by Hugo Dinis and featuring works by Ana Vidigal, Nuno Nunes-Ferreira
and Pedro Gomes. The exhibition is open until July 10 and can be visited from Tuesday to Saturday
between 9.15am and 4.30pm.

The Algarve’s monuments managed by the regional culture board, such as Sagres Fortress in Vila do
Bispo and the Roman Ruins of Milreu in Faro, have also reopened and provide “outdoor attractions”
where locals and visitors can learn more about the region’s heritage.

Last but not least, most of the region’s tourism offices reopened on Monday (April 19) and are once
again available to help visitors learn more about the best places to visit in each borough, about local
gastronomy, and the best events taking place nearby.
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Algarve suffering “absolutely disproportional” impact from
pandemic
T he Algarve is suffering an “absolutely disproportional” impact from the Covid-19
pandemic, with a huge increase in unemployment when compared to other regions in
Portugal, a report by the country’s Inequality Observatory has concluded.
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The Algarve is suffering an “absolutely disproportional” impact from the Covid-19 pandemic, with a huge
increase in unemployment when compared to other regions in Portugal, a report by the country’s
Inequality Observatory has concluded.

The report, entitled ‘Desemprego em 2020 – Impactos da Pandemia, Mapeamentos e Reflexões’
(Unemployment in 2020 – Impact of the Pandemic, Mapping and Reflections), analysed how the
pandemic has affected the work market in Portugal.

In the Algarve, the massive impact of the pandemic is explained by the fact that “the region is highly
dependent on tourism, particularly the municipality of Albufeira”.

Says the report, the region’s unemployment numbers are “unprecedented” and led the Algarve to be the
region with the largest year-on-year increase in unemployment, followed “from a long distance” by the
Lisbon Metropolitan Area.

In March, the Algarve’s unemployment numbers increased 54.6% compared to the same month last
year, according to the latest data from the national employment institute (IEFP).

On a national level, unemployment is also growing at a worrying rate.

While it had been decreasing “sustainably since 2012”, the pandemic saw the country’s unemployment
numbers skyrocket from 297,931 in January 2020 to 375,150 in December 2020.

 

Notícia
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Açores dizem que investimento na promoção turística "continua a
crescer"
O secretário do T urismo do Governo dos Açores, Mota Borges, destacou hoje que o
investimento na promoção turística do arquipélago "continua a crescer", rejeitando as
críticas do PS sobre a falta de estratégia para o setor na região.

Mário Mota Borges falava hoje na cidade da Horta, na Assembleia Legislativa Regional, onde decorre a
discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2021.

Questionado pelo deputado do PSD/Açores António Vasco Viveiros, o secretário regional esclareceu que
o Governo Regional irá transferir para a Associação de Turismo dos Açores (ATA) cerca de três milhões
de euros este ano.

Segundo Mota Borges, a ATA recebeu três milhões de euros em 2015, em 2016 recebeu 3,5 milhões,
em 2017 esse valor foi 1,5 milhões, em 2018 foi de dois milhões, em 2019 foram transferidos 1,8
milhões e em 2020 o apoio foi de 2,8 milhões de euros.

"O investimento feito na promoção continua a crescer e isso demonstra de alguma forma a atenção que
nós estamos a dar ao setor", declarou o secretário regional dos Transportes, Turismo e Energia.

O deputado do PS/Açores Francisco César criticou a ausência de uma estratégia para o turismo da
região, acusando Mota Borges de ser uma "ausência política".

"Temos um secretário regional que parece estar a fazer turismo na pasta e que é governado por colegas
na pasta dos transportes", afirmou.

Na resposta, o governante destacou que a secretaria regional tem estado presente em várias reuniões
com os agentes turísticos, enaltecendo o papel da Direção Regional do Turismo.
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"Não temos a possibilidade de ter reuniões com o secretário e todos os 'players' do mercado, mas a
direção regional tem estado em todas as áreas, ouvindo todos os setores. O secretário tem aparecido
quando pode aparecer e quando é determinante que ele apareça", afirmou Mota Borges.

O parlamentar do BE António Lima questionou o secretário regional sobre a proposta do PSD na
Assembleia da República para a comparticipação nacional do transporte de carga interilhas, ao mesmo
tempo que o executivo açoriano anunciou um estudo para a implementação de um modelo de
transporte de carga entre as ilhas.

Antes, na intervenção inicial, o secretário regional tinha referido, a propósito do transporte de carga entre
as ilhas açorianas, que o "estudo que analisará os problemas atuais e proporá uma solução eficaz e de
consenso tem arranque previsto para finais do próximo mês de maio".

O deputado do Chega Carlos Furtado considerou um "erro crasso" que a tarifa Açores anunciada pelo
executivo açoriano (que irá implementar passagens entre as ilhas açorianas a 60 euros) não tenha um
preço diferente no verão e no inverno.

Depois de o socialista Tiago Branco ter questionado o executivo sobre a ampliação do aeroporto da
Horta, Rui Martins, do CDS-PP, criticou a postura dos anteriores governos regionais do PS sobre o
assunto e garantiu que o atual Governo dos Açores irá "liderar politicamente" o tema.

Durante esta semana está a decorrer na Assembleia Regional, no Faial, a discussão do Plano e
Orçamento dos Açores para 2021, que serão votados na sexta-feira.

Este são os primeiros Plano e Orçamento do Governo Regional liderado pelo social-democrata José
Manuel Bolieiro.

O Governo dos Açores, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, é suportado no parlamento pelos partidos que
integram o executivo e pela Iniciativa Liberal e pelo Chega.

Leia Também: Governo da Madeira vai anunciar alívio das restrições na segunda-feira
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