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"Turismo em Lisboa em risco de colapso". Entidade regional pede
que o Governo "abra as portas" e que Medina "alargue os apoios"
A Entidade Regional de T urismo da Região de Lisboa (ERT -RL) considera que é preciso
implementar mais medidas de apoio ao tecido económico do setor e que é urgente
avançar com as propostas já apresentadas pela Associação T urismo de Lisboa. “A crise
pandémica tem sido devastadora e é necessário assegurar a força de trabalho
qualificada e os serviços essenciais para assegurar a boa experiência de quem visita a
região”, afirma o comunicado enviado esta, quinta-feira, à Executive Digest.

A Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL) considera que é preciso implementar mais
medidas de apoio ao tecido económico do setor e que é urgente avançar com as propostas já
apresentadas pela Associação Turismo de Lisboa. “A crise pandémica tem sido devastadora e é
necessário assegurar a força de trabalho qualificada e os serviços essenciais para assegurar a boa
experiência de quem visita a região”, afirma o comunicado enviado esta, quinta-feira, à Executive Digest.

Na nota, a ERT-RL pede, em primeiro lugar, “que todas as atividades possam ser abertas, sem restrições
de horários ou lotações, dado o avanço do processo de vacinação, a massificação dos testes e o
conhecimento adquirido no combate à pandemia” e ainda que “a isenção de taxas às esplanadas se
prolongue até ao final da pandemia e que os cafés e restaurantes possam transforma as esplanadas
provisórias em permanentes”.

A associação de apoio ao alojamento e restauração em 18 municípios da grande Lisboa exige,
paralelamente, que “sejam postas em prática as medidas reclamadas pelas associações setoriais e pela
CTP, às quais o governo já se comprometeu a dar respostas, com vista a preservar o tecido económico
do Turismo, a assegurar o emprego e a evitar que a força de trabalho se afaste da atividade turística,
comprometendo a sua recuperação futura”.

“Pedimos, além disso, que se mantenha o apoio à retoma até abril de 2022, a todas as empresas com
quebras de vendas acentuadas como forma de ajudar o emprego ativo, os apoios à tesouraria e à
capitalização das empresas, permitindo a recuperação económica das empresas e a oportunidade de
formação profissional”, clama a ERT-RL.

Num pedido direcionado a Fernando Medina, a organização sublinha “que é necessário manter e alargar
os apoios concedido pelo programa “Lisboa Protege” da CML, essencial para a resistência à atual crise”.
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Programa “Lisboa Protege”, promovido pela Câmara Municipal da capital terminou no dia 30 de junho. O
plano apoiou a fundo perdido cerca de quatro mil entidades, sobretudo das áreas da restauração e
comércio, no valor total de 23 milhões de euros, e prolongou os apoios até esta data.

Os apoios a fundo perdido foram direcionados para as empresas com contabilidade organizada, que
registaram quebras de faturação superiores a 25%,  tendo sido atribuídos dois mil euros às entidades
com um volume de negócios anual for inferior a 100 mil euros, e cinco mil euros caso o volume de
negócios se situe entre os 500 mil euros e um milhão de euros.

Por fim, a associação exige ao Governo que  “encontre e inicie a implementação de uma solução
adequadas para a questão aeroportuária, dado que 90% dos visitantes de Lisboa acedem ao destino por
via aérea”.

“O prolongamento da crise pandémica está a colocar o tecido económico do Turismo em Lisboa em risco
de colapso”, alerta a associação.
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Siza Vieira. “Vamos necessitar de fazer ajustes à oferta turística”
Siza Vieira diz não ter detalhes sobre redução de capital na T AP e garante que handling
tem interesse público mas não significa salvaguardar Groundforce
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“Economia recupera em ‘k’” e o turismo está por baixo
Ministro da Economia espera que os apoios à capitalização das empresas cheguem ao
terreno em Setembro ou Outubro
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UGT alerta para crise social e avisa que “pior pode estar para vir”
A UGT  alertou hoje para a possibilidade de surgir uma crise social, lembrando a situação
da Dielmar e da banca, avisado que o "pior pode estar para vir"

Após ser recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em
Lisboa, o secretário-geral da UGT (União Geral de Trabalhadores), Carlos Silva, disse ter transmitido ao
chefe de Estado uma conversa que teve com o ministro da Economia, Siza Vieira, sobre a Dielmar,
empresa do distrito de Castelo Branco que, recentemente, pediu insolvência.

“O senhor ministro [Siza Vieira] transmitiu-me que o Governo foi apanhado de surpresa com o pedido de
insolvência ao tribunal, quando o Estado é acionista da empresa. Foi uma decisão unilateral. Estão lá oito
milhões injetados”, sublinhou.

Carlos Silva, que falava aos jornalistas à saída do encontro, considerou que a situação desta empresa é
um “sinal de uma crise social que eventualmente possa vir a surgir”, alertando que o “pior pode estar por
vir”.

O secretário-geral da UGT acrescentou que o setor bancário é outro exemplo que aponta para uma
eventual crise, tendo em conta que sempre foi “muito resiliente” e agora “está a dias de perder 3.000
postos de trabalho”.

Na audiência, pedida pela UGT, a central sindical notou ser necessário continuar com o apoio às
empresas para mitigar o impacto da pandemia de covid-19, destacando os setores da restauração e
hotelaria entre os mais afetados.

“Vamos propor ao Governo que olhe para o IVA da restauração e o baixe para 6% durante alguns
meses”, adiantou.

Carlos Silva disse ainda ter vincado que a concertação social tem que funcionar e pediu “um diálogo
bilateral mais frutífero” com alguns membros do Governo, nomeadamente, ao nível do setor da
educação.

O pedido de audiência enviado pela UGT a Belém surgiu após a central sindical ter enviado uma carta ao
primeiro-ministro, António Costa, na qual manifestou a suspeita de que existe cartelização entre os
grandes bancos para uma redução inédita de postos de trabalho no setor, alegando os efeitos da
pandemia da covid-19.
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A UGT questionou na missiva a possibilidade de, “em nome de um eventual fator concorrencial”, todos
os bancos terem “decidido em simultâneo extinguir milhares de postos de trabalho”.

A central sindical expôs na carta “um conjunto de preocupações, que afetam centenas de milhares de
trabalhadores”, no contexto da pandemia da covid-19, “aproveitado por muitos para promover a
desregulação laboral, impondo restruturações agressivas e intoleráveis pela pressão e assédio”.

O documento salienta “a destruição de milhares de postos de trabalho”, em empresas como a TAP, a
Altice e na banca, “situações a que urge pôr cobro”, falando ainda do bloqueio da negociação coletiva e
da secundarização da concertação social.

PE (RRA) // EA
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Reparação da pista do aeródromo de Vila Real começou hoje
A reparação da pista do aeródromo municipal de Vila Real começou hoje, dois anos depois
de ter sido detetado um perigo de abatimento, permitindo retomar a carreira área dentro
de um mês e meio, segundo a autarquia.

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, referiu que o "processo foi demorado" porque foram
necessários estudos profundos à pista, foi necessário ter um parecer da Autoridade Nacional da Aviação
Civil (ANAC) e abrir dois concursos públicos, porque o primeiro ficou deserto.

A autarca referiu que dentro de "um mês e meio" a pista deverá estar operacional, permitindo retomar a
carreira aérea (Bragança -- Portimão) e a recolocação dos aviões de combate a incêndios da Proteção
Civil.

A obra representa um investimento de meio milhão de euros.

Em julho de 2019, o município anunciou o encerramento do aeródromo municipal "por tempo
indeterminado" à operação de aviões, depois de ter sido detetado "um perigo de abatimento na pista".

Em consequência do encerramento da pista aos aviões, já que os helicópteros continuam a poder
aterrar, Vila Real deixou de ser paragem na carreira aérea que liga Bragança a Portimão (Faro), com
passagem ainda em Viseu e Cascais (Lisboa).

Também os dois aviões médios anfíbios que ali estavam aparcados, no período crítico de incêndios,
foram reposicionados, ficando posicionados localmente helicópteros.

Leia Também: Distrito de Vila Real perdeu mais de 20 mil habitantes na última década
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Pedro Siza Vieira. Certificado digital "não é agradável", mas é o
caminho a percorrer - Renascença
O ministro da Economia está confiante na recuperação do setor do turismo.

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, afirmou esta quarta-feira que, apesar de "não ser prático, não
ser agradável", o Certificado Digital é "o caminho que vamos continuar a percorrer", ao longo dos
próximos meses.

Em declarações feitas durante uma conferência organizada pela AHP - Associação da Hotelaria de
Portugal, Siza Vieira aponta que em vários países o acesso à restauração em qualquer dia da semana
está condicionado à apresentação do certificado ou de um teste negativo à Covid-19, enquanto em
Portugal tal só se aplica aos fins de semana.

"Aquilo que estamos a ver é que mais de 20 países da União Europeia exigem o Certificado Digital mais
amplamente do que aquilo que nós exigimos", realça.

O ministro da Economia está confiante na recuperação do setor do turismo, um mercado com muitas
empresas que vão beneficiar do Apoio à Retoma Progressiva.

Na opinião do ministro da Economia, vive-se uma "repressão da procura". Ou seja, as pessoas não
viajam porque não podem. Mas, assim que há uma abertura, retomam logo as viagens. E como fizeram
poupança, têm maior disponibilidade para o fazer e gastar mais.

"Achamos que a Economia vai crescer próximo dos 5% e esperamos que a receita turística, este ano, se
situe 10% acima dos números do ano passado. E não achamos impossível que maio, junho e julho
tenham números superiores ao ano passado", afirma.

Tal cenário pode significar nove mil milhões de euros no fim de 2021 para o setor do turismo.

10/34



Os níveis pré-pandemia do mercado só devem ser retomados em 2023, na melhor das hipóteses.

[Notícia atualizada às 20h10]

11/34



POSTAL

05/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Conheça a magia e o sonho de 30 anos do Zoomarine na
primeira pessoa
O Zoomarine celebrou esta terça-feira três décadas de um grande sonho do visionário
Pedro Roberto Lavia
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Groundforce. Tribunal declara insolvência a pedido da TAP
Casimiro reagiu à insolvência e “fala em “atentado político”. Companhia aérea promete
que vai continuar a zelar pela defesa dos seus melhores interesses”
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Um terço das dormidas no País foram no Algarve
O Algarve concentrou mais de um terço de todas as dormidas turísticas do mês de junho
em território nacional, com 34,1%, mais do dobro da segunda região, Lisboa, anunciou o
Instituto Nacional de Estatística (INE)
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Restaurante da Deserta reconstruído e reaberto
O único serviço de apoio de praia e de restaurante da ilha Deserta, na Ria Formosa, no
concelho de Faro, retomou a atividade depois de, em março, ter ficado destruído por um
incêndio, anunciou a empresa proprietária
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Algarve foi a região que mais ganhou residentes nos últimos 10
anos
O Algarve é uma das duas únicas regiões do País que ganharam população nos últimos 10
anos – a par da região de Lisboa – e, das duas, aquela em que a percentagem de
residentes fixos mais cresceu, segundo os dados preliminares dos Censos 2021,
divulgados há dias pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)
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Tribunal dá razão à TAP e decreta insolvência
Empresa de assistência em terra aos aeroportos deve mais de 16 milhões € a 281
credores
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Ryanair. Tráfego duplica
A companhia aérea irlandesa low cost Ryanair transportou 9,3 milhões de passageiros em
julho, mais do dobro do que no mesmo mês do ano passado

23/34



JORNAL I

05/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

IATA
Transporte aéreo de passageiros cai 60,2% em 2020
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Onde de calor tórrido chega a meio do mês
40 graus no Algarve para dia 13 e no Interior Sul nos dias seguintes
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Estão em moratória 3,5 mil milhões
Alojamento tem cerca de 63% do crédito em moratória, segundo o Governo

28/34



DN

05/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Insolvência da Groundforce não ameaça contratos de trabalho
O tribunal declarou a Groundforce insolvente quase três meses depois do pedido ter dado
entrada. Empresa vai recorrer da decisão judicial e considera Estado “responsável”
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Siza Vieira. 'Vamos necessitar de fazer ajustes à oferta turística'
Siza Vieira diz não ter detalhes sobre redução de capital na T AP e garante que handling
tem interesse público mas não significa salvaguardar Groundforce.

“Percebemos com esta pandemia que vamos necessitar de fazer ajustes à oferta turística e ao setor do
alojamento”. A garantia foi dada pelo ministro da Economia, durante uma conferência da Associação de
Hotelaria de Portugal (AHP) para debater o “Plano Reativar o Turismo”. De acordo com Siza Vieira a ideia
poderá passar por  “abrir o fundo de investimento imobiliário de apoio às empresas a investidores
institucionais”.

Mas apesar das dificuldades acredita que já estamos a ver “finalmente o fundo do túnel”, tendo em conta
com o comportamento do segundo trimestre”, uma vez quem acredita que a economia portuguesa
deverá crescer entre 5% e 9% nos próximos dois anos. Além disso, estima que as receitas turísticas
alcancem os nove mil milhões de euros, ou seja, 10% a mais do que no ano passado.

O governante acenou ainda com os apoios que têm sido dados a este setor. Até ao momento já foram
concedidos 3400 milhões de euros em apoios para o turismo, dos quais 1400 milhões de euros (41%)
foram a fundo perdido, alertando que o ano de 2020 “foi devastador, uma vez que o turismo está muito
dependente da procura externa. Ainda assim, chamou a atenção para o facto de as empresas de
alojamento turístico acumularam dívidas de 3500 milhões de euros através de moratórias.

Mais verbas

E face a este cenário, Siza Vieira recorda que foi criado o o Governo criou o “Plano Reativar o Turismo”,
que prevê um investimento de mais de seis mil milhões de euros nas empresas do turismo. Pedro Siza
Vieira reconhece a necessidade de se ajudar o setor do alojamento, “que teve um impacto mais violento
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e precisa de mais apoios”.

Este plano inclui o prolongamento do Apoio à Retoma Progressiva, a possibilidade de o Estado garantir
25% da dívidas que as empresas têm com as moratórias e programas de capitalização. “Tencionamos
discutir com a Comissão Europeia, durante este mês de agosto, a política de investimento do Fundo de
Capitalização e Resiliência e, portanto, espero eu podermos estar em setembro, outubro, a disponibilizar
estes programas de recapitalização às nossas empresas, logo depois da questão das moratórias estar
esclarecida”. O governante lembrou que Portugal foi o único país, dos que já se conhecem, que incluiu no
seu Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) uma linha para a capitalização de empresas.

Pedro Siza Vieira explicou que o Fundo de Capitalização e Resiliência tem essencialmente duas vertentes:
uma de apoio à recapitalização de empresas, no âmbito do quadro temporário de auxílios de estado às
empresas afetadas pela covid-19, e outra para a capitalização de empresas que estejam em processos
de crescimento ou de internacionalização, ou seja, “mais orientado para o futuro”.

Relativamente à recapitalização de empresas afetadas pela pandemia, o fundo prevê um primeiro
programa dirigido a apoiar as empresas que pretendam começar a amortizar a dívida garantida covid-19,
que contraíram o ano passado. E, como tal, foi criado um mecanismo através do qual as empresas que
tenham tido quebras de faturação superiores a 40% podem solicitar ao Estado um apoio, que no caso
das empresas mais pequenas (faturação inferior a cinco milhões de euros em 2019) será a nível de
subvenções, e, para as empresas maiores (faturação superior a cinco milhões de euros em 2019) o
apoio será feito com base nos fundos do PRR, que não pode conceder subvenções, mas será sob a
forma de capital ou quase capital.

Está ainda previsto um outro programa de “recapitalização estratégica”, dirigido a empresas que não só
estivessem bem em 2019, mas que tenham agora perspetivas de viabilidade e que cumpram um
conjunto de critérios, que incluem, por exemplo, o peso das exportações na faturação, ou o
investimento realizado nos últimos anos. Este programa também deverá estar disponível quer sob a
forma de capital (ações preferenciais, por exemplo), quer sob a forma de quase capital (obrigações
convertíveis, empréstimos participativos), “para ajudar as empresas a reforçar o seu balanço e até repor
os capitais próprios que tinham em 2019”, esclareceu o governante.

Futuro da TAP

O ministro da Economia disse também não ter detalhes sobre operação de redução de capital na TAP e
subsequente controlo total do Estado ainda este ano, mas reiterou a importância estratégica da
companhia aérea para a economia portuguesa. “Tal como na Caixa Geral de Depósitos tivemos que
demonstrar à Comissão Europeia que o plano de recapitalização e de reestruturação assegurava a
viabilidade futuro, também temos de fazer com a TAP e é isso que vamos fazer. Se isso em concreto vai
determinar uma necessidade de fazer uma redução de capital para absorver prejuízos e depois um novo
aumento de capital, se ele vai ser feito integralmente pelo setor público ou vai ser também
acompanhado, é um detalhe de que nesta altura não disponho”, afirmou.

Em relação ao futuro da Groundforce, Siza Vieira garantiu que o handling nos aeroportos portugueses
tem de ser assegurado, porque é de interesse público, mas não significa necessariamente assegurar que
a empresa ou acionista de controlo tenha situação salvaguardada. “Julgo que estão dados os passos
certos para conseguirmos resolver de forma mais estável aquilo que é a situação do handling nos
aeroportos portugueses, porque a Groundforce não opera só no aeroporto de Lisboa, e essa situação
estável tem de ser assegurada, é uma situação de interesse público. Não se trata necessariamente de
assegurar que a Groundforce, ou o seu acionista de controlo tenha também a sua situação
salvaguardada”, concluiu.
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2020 foi o pior ano alguma vez registado na aviação
Ano passado registou quebras de 60,2% no número de passageiros e 69% em receitas
face a 2019.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) confirmou esta quarta-feira que 2020 foi “o pior
ano alguma vez registado” no setor da aviação, após este ter sofrido quebras de 60,2% no número de
passageiros e 69% em receitas face ao ano anterior.

De acordo com a IATA, em consequência da pandemia de covid-19, em 2020 voaram apenas 1,8 mil
milhões de passageiros, o que traduz uma redução de 60,2% em comparação com os 4,5 mil milhões
que voaram em 2019, enquanto a descida da procura por viagens aéreas foi ainda mais acentuada e
sofreu uma quebra de 65,9%.

Considerando apenas a procura internacional, a descida chegou aos 75,6%, enquanto no mercado
doméstico o decréscimo foi mais atenuado, com a procura a cair 48,8% face a 2019.

Ao longo do ano, também as ligações aéreas diminuíram mais da metade, com a IATA a salientar que o
número de rotas desceu “drasticamente no início da crise e mais de 60% em abril de 2020”, enquanto a
receita caiu 69%, somando apenas 189 mil milhões de dólares (159,6 mil milhões de euros) e perdas
líquidas de 126,4 mil milhões de dólares (106,8 mil milhões de euros).

“O declínio nos passageiros aéreos transportados em 2020 foi o maior registado desde que os RPK
[receita por passageiro/quilómetro voado] globais começaram a ser rastreados por volta de 1950”,
indica a IATA em comunicado.

Para o diretor-geral da associação, Willie Walsh, "2020 foi um ano para esquecer", mas também
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reconhece que foi um ano de “perseverança”, na qual muitos governos reconheceram "o estado crítico
da aviação e proporcionaram balões de oxigénio financeiro e outras formas de apoio".

A IATA assinala ainda que a capacidade do setor desabou 56,7% e as rotas internacionais foram as mais
afetadas com uma redução de 68,3%.

A maior queda no tráfego de passageiros ocorreu no Médio Oriente, onde o valor foi de 71,5% na receita
por passageiro-quilómetro (RPK), seguido da Europa, com a redução de 69,7% e áfrica, com 68,5%.

Entretanto, a China tornou-se no maior mercado doméstico do mundo pela primeira vez, uma vez que o
transporte aéreo no país foi mais rápido a recuperar depois da pandemia ter sido controlada.

A Ásia-Pacífico foi a primeira região do mundo a retomar o transporte de passageiros, com 780,7
milhões (queda de 53,4%), seguida da América do Norte, com 401,7 milhões de passageiros (-60,8%)
e da Europa, com 389,9 milhões de passageiros (- 67,4%).

Por seu turno, viajaram na América Latina 123,6 milhões de passageiros (-60,6%), no Oriente Médio
76,8 milhões de passageiros (-67,6%) e na África 34,4 milhões de passageiros (-65,7%).
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