
EXPRESSO

20/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

Foram de férias, ficaram em casa
Os preços escaldantes da hotelaria em agosto, a crise económica e o receio do vírus têm
levado muitos portugueses a optar este verão por fazer férias em casa, apostando nos
passeios de carro no campo e na cidade
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EXPRESSO

20/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ISABEL VICENTE

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Finanças piscam o olho à banca para dar gás ao IVAucher |
“Adesão ao IVAucher não tem sido a desejada”
Finanças piscam o olho à banca para dar gás ao IVAucher | “Adesão ao IVAucher não
tem sido a desejada”
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EXPRESSO

20/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Ryanair tenta atirar a TAP ao tapete e ganhar espaço em Lisboa
Feroz contra os auxílios do Estado à T AP, a Ryanair tem recebido milhões dos cofres
públicos portugueses para voar para o Porto, Faro e Açores
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JORNAL DE NOTÍCIAS

20/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DELFIM MACHADO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Pode levar três semanas a agendar passaporte urgente
Lojas dos aeroportos do Porto e de Lisboa congestionadas com 100 pedidos diários
devido às dificuldades das conservatórias e registos
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EXPRESSO

20/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 4889

REACH: 58000

Lufthansa prepara futuro com saída do Estado
Nas próximas semanas, o Estado alemão vai vender 5% do capital da Lufthansa.
Restantes 15% serão alienados até ao final de 2023

11/36



12/36



OPÇÃO TURISMO

20/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

Fundos europeus já investiram 6M em formação turística no
Algarve
Os fundos europeus já apoiaram a qualificação de jovens para o turismo no Algarve com
6 milhões, num total de 38 cursos de especialização tecnológica (CET’s).

Os fundos europeus já apoiaram a qualificação de jovens para o turismo no Algarve com 6 milhões, num
total de 38 cursos de especialização tecnológica (CET’s).

Desde 2014, que os fundos europeus geridos pelo Programa Operacional do Algarve – Cresc Algarve
2020, assumiram um papel importante na qualificação de jovens profissionais para o sector turístico na
região tendo sido, ao todo, investidos cerca de seis milhões de euros, considerou em nota, esta quinta-
feira, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

Ao longo do actual Quadro Financeiro Plurianual, iniciado em 2014, foram já apoiados 38 cursos de
especialização tecnológica (CET’s), envolvendo quase oito centenas de formandos e mais de 56 mil
horas de formação ministradas, que permitiram a qualificação profissional e pós-secundária.

Para além da formação de jovens, foi também aprovada a criação, nas Escolas de Hotelaria e Turismo,
de um laboratório para a produção de recursos didácticos digitais e de um Clube Ciência Viva na Escola,
dedicado à Dieta Mediterrânica.

O montante do investimento total foi cerca de seis milhões de euros, sendo o financiamento pelo Fundo
Social Europeu (FSE) superior a quatro milhões, contribuindo para suprir a necessidade de quadros
intermédios necessários à melhoria da competitividade das empresas e da economia regional, explica a
CCDR Algarve.

Neste contexto, e no sentido de priorizar a formação de jovens da região no plano ‘Reactivar o Turismo
– Construir Futuro’, o CCDR Algarve, liderado por José Apolinário, reuniu com as principais associações
empresariais da região do Algarve como a AHETA, AIHSA, CEAL, NERA, ACRAL e Associação de
Desenvolvimento do Barlavento, com o intuito de preparar o plano de acção na formação profissional no
Quadro Financeiro Plurianual 2021 – 2027.
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PUBLITURIS

20/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

“Acredito que sairemos da crise mais rápido que outros destinos
nossos concorrentes”
Pelo segundo ano, o turismo da região do Algarve vive os impactos da pandemia. O
presidente do T urismo do Algarve, João Fernandes, diz não querer "iludir ninguém", mas
admite, "gosto dos indicadores de que disponho”.

É o segundo ano que a região do Algarve vive na sombra da pandemia. O presidente do Turismo do
Algarve, João Fernandes, que não faz previsões quanto a uma possível saída da crise e/ou da chegada
retoma, está confiante, até porque “somos muitos bons a trabalhar a hospitalidade”.

Quando se fala em verão e férias, o Algarve é, naturalmente, dos primeiros destinos que vêm à cabeça.
Contudo, foi, também, dos mais afetados e quando em maio a euforia era grande, rapidamente se
desfez com a posição do Reino Unido. Para João Fernandes, o caminho para a retoma está a ser feito e
quando se refere que é preciso repensar o turismo, o presidente da Região de Turismo do Algarve diz
que, “sustentabilidade e inovação tecnológica já está no nosso plano desde 2014”

Que verão é que o Algarve tem tido até agora e que verão terá até ao dia 21 de setembro?
Gostaria de começar por descodificar uma mensagem que, do meu ponto de vista e de acordo com o
INE está errada. O turismo do Algarve não foi o mais afetado. A região do Algarve, enquanto dependente
de um setor predominante e com mais peso relativo do que acontece noutras regiões, foi mais afetada
exatamente porque essa preponderância é superior a outras regiões, até porque é a principal região
turística nacional.

O ano passado, em termos de dormidas em hotéis, o Algarve foi a região que menos decresceu, isto
percentualmente e em procura portuguesa.
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O Algarve esteve, inclusivamente, em agosto, setembro e outubro de 2020, mais dormidas de
portugueses em hotéis do que no ano recorde de 2019. Perdemos ao longo do ano, mas o Algarve tem
demonstrado resiliência do ponto de vista turístico face a este panorama avassalador.

Mas está a falar de turistas nacionais?
Uma crise mede-se, também, pela capacidade de procurar e gerar clientes nos mercados de
proximidade. E isso já tinha acontecido nas crises de 2001, 2011 e agora as pessoas também tendem a
viajar de férias para destinos mais próximos.

Isto para dizer que o Algarve esteve abaixo das perdas médias do país do ponto de vista das dormidas
em hotel, que é o indicador mais utilizado para medir o desempenho turístico. Agora, o Algarve tem
características específicas que fez com que o impacto real desta situação fosse superior a outras regiões.

Trata-se da região mais dependente do turismo, é a região mais internacionalizada e foi a procura
externa, apesar de há mais de 40 anos seguidos ser o principal destino dos portugueses, também o é
dos estrangeiros, dependendo cerca de 75% de procura externa. E foi essa que foi substancialmente
afetada.

Depois é um destino de família e quando há questões relacionadas com ao risco, naturalmente, que
medimos a forma como viajamos e medimos o risco.

Além disso, é um destino que tem feito grandes progressos na atenuação da sazonalidade.

Não nos podemos esquecer, igualmente, do impacto social e laboral. Repare que a pandemia dá-se em
março de 2020, altura da contratação de recursos humanos para fazer face a uma época alta que já
estava muito alargada de março a outubro.

Por isso, se tivermos em atenção as características quer do ponto de vista dos mercados, quer do ponto
de vista das características da procura e da oferta, o impacto foi significativo, mas também é bom olhar
para números e ver a capacidade de resistência que o Algarve teve.

 

[O Algarve] é um destino que tem feito grandes progressos na
atenuação da sazonalidade

 

Meu querido mês de agosto
E essa capacidade de resistência pode ter o seu ponto de viragem a partir de agosto?
Não quero iludir ninguém, mas gosto dos indicadores que disponho. Nós estamos desde março de 2020
e no Algarve se considerarmos a sazonalidade, desde novembro de 2019, a passar por períodos
sucessivos de perda, à exceção do ano passado em agosto.

Mas vamos a números. Em maio de 2019 [acumulado do ano)] tivemos cerca de 6 milhões de
dormidas, até maio de 2020 tivemos menos de 2 milhões de dormidas, e até maio de 2021 tivemos
907 mil dormidas. É este o acumulado de perda. Em junho deste ano tivemos com cerca de 43% de
taxa de ocupação.

Há hoje, no final de julho, equipamentos com 85% a 90% de ocupação e há outros com 15%. Portanto,
a realidade não é a mesma para todos e tem a ver com mercados, canais de distribuição, operadores
que não está a ter tão bom desempenho nos canais mais diretos, além da flutuação dos mercados
externos.

Mas julho não foi um mês famoso. Se bem nos lembramos, tivemos a Alemanha a fechar-nos as portas,
o Reino Unido fechado a todos os europeus. Tivemos aquela semana de half-term muito interessante,
mas depois tivemos o reverso da medalha que foi pessoas insatisfeitas a regressar antecipadamente.

Tudo isto, mina a confiança dos europeus para viajarem. Nunca sabem se são apanhados desprevenidos
no território e, portanto, a procura externa está afetada também na sua confiança. Mesmo com o
certificado europeu digital, este conceito de que temos regras comuns e vamos mantê-la, ainda está a
ser cimentada do ponto de vista da perceção do consumidor.

Mas, nesta fase, será uma procura de mercados emissores europeus?
Sim, mercados extra-europeus são, neste momento, para esquecer. O primeiro exercício que temos de
fazer, é repor o que é mais óbvio. Muita gente brandiu a diversificação como ponto essencial. Nós já
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estávamos a diversificar mercados e com muitos bons resultados.

Mas, obviamente, o primeiro exercício é conseguir dentro do espaço europeu retomar capacidade aérea.
Nós não tivemos até hoje, havendo uma oportunidade, qualquer dificuldade de ligação aérea.

Mas temos de olhar primeiro para o que é possível retomar no imediato, ou seja, mercado interno
alargado e depois os mercados tradicionais europeus.

Nós temos de ser capazes de reagir à oportunidade que surge ou ao problema que surge. Não podemos
ficar presos ao que queremos fazer a longo prazo. Até porque aquilo que queremos fazer a longo prazo
não é diferente do que queríamos fazer no plano estratégico de 2014.

O top 5 (Reino Unido, Portugal, Alemanha, Holanda e Irlanda, por esta ordem) de 2014 cresceu, em
dormidas de hotel, 15% até 2019. Todos os outros cresceram 73%. Isto foi a nossa diversificação de
mercados. Nós tivemos mercados a crescer a três dígitos (EUA +210%, Itália +201%, Brasil +332%,
Canadá +154%). O crescimento em valor absoluto destes mercados emergentes foi superior às perdas
em mercados como, por exemplo, a Alemanha.

Mercados como os EUA e Canadá está a gerar novos residentes no Algarve e não são só reformados.
São muitos casais jovens que vêm à procura de fazer a sua vida no Algarve.

Isto é para retomar logo que possível. Estávamos com bons resultados e, por isso, tínhamos procura
fora de época.

 

Mercados extra-europeus são, neste momento, para esquecer

 

Portanto, esse plano não se vai alterar?
Esse plano não se vai alterar. Não muda nada. É uma prova de que resulta. Qualquer crise em torno da
segurança vem salientar a necessidade de segurança no pós-crise. As pessoas vão dar muito mais
atenção a um país que é considerado o 4.º país mais seguro do mundo. Isso vê-se, inclusivamente, no
investimento.

Depois diversificámos a oferta. Vamos descontinuar isso? É impossível.

Havia quem, inclusivamente, reclamava por eventos âncora com capacidade de projeção internacional
para reposicionar o destino. Pois bem, até durante a pandemia conseguimos uma coisa que andámos a
lutar há vários anos: trouxemos o Moto GP.

Depois conseguimos a Fórmula 1. E agora vamos ter novamente o Moto GP. É bom não esquecer que
tudo isto acontece em época baixa.

Além disso, ao contrário de destinos concorrentes, não perdemos bases da Ryanair, ou melhor, em cima
da base da Ryanair ainda conseguimos que a easyJet colocasse a sua base em Faro.

Isto é muito importante no contexto que estamos a assistir e que vamos assistir nos próximos anos. É
preciso não esquecer que nos dois anos antes da crise pandémica faliram mais de 30 companhias aéreas
num mercado que estava em stress. Com esta crise haverá uma grande fragilidade deste setor e nós
temos as duas companhias com maior capacidade baseadas no Algarve.

Qual é a vantagem? É que nós não estamos dependentes de voarem de onde têm bases e,
inclusivamente, estão a trabalhar para outros destinos onde há oportunidades.

 

Normalmente, quando há uma crise económica, a sustentabilidade é
arredada das prioridades. Desta vez, felizmente, ela sai reforçada

 

Repensar o quê?
Mas quando se diz que há que repensar o turismo?
Repensar o turismo? Olhe, no nosso plano estratégico de 2014 e, provavelmente, em todos os planos
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estratégicos de todas as regiões de turismo, a sustentabilidade já lá estava, a necessidade de introduzir
inovação tecnológica já lá estava. Os dois grandes drivers que saem desta crise, são o acentuar de linhas
que já existiam no nosso plano.

Em concreto o que acontece e, felizmente pela primeira, é que esta é a primeira crise em que a
sustentabilidade não sai da equação. Normalmente, quando há uma crise económica, a sustentabilidade é
arredada das prioridades. Desta vez, felizmente, ela sai reforçada.

Antes da crise já tínhamos criado o Observatório de Turismo Sustentável, que foi reconhecido pela
Organização Mundial do Turismo em fevereiro de 2020, na FITUR, mesmo antes da pandemia. Nós
tínhamos e temos em curso o RIA (Região inteligente Algarve) que é um consórcio entre CCDR, a
Associação de Município, a Região de Turismo e Universidade. Estamos, claramente, numa lógica de
smart destination, mas ela não é destituída do que está a fazer a AMAL (Comunidade Intermunicipal do
Algarve) com a smart mobility, por exemplo.

Ou seja, a sustentabilidade é nova? Não, não é, é um chip para todos e ainda bem. A Inteligência Artificial
incluída na gestão dos destinos é uma coisa nova? Não é, evolui é todos os dias e cria novas
oportunidades.

A grande vantagem de termos já consolidado estes dois grandes pilares de lógica de destino e região
inteligente e sustentável, é que agora vem um pacote robusto de financiamento e nós já temos com um
planeamento muito avançado.

Outra questão e preocupação transversal no setor do turismo é a saída de recursos humanos e
o seu não regresso. Como olha para esta situação e como revertê-la?
Esse é um ponto bastante importante que já foi grave, é grave e continuará a ser grave. Recuando a
2019, nós assistimos a um crescimento do turismo em todas as regiões de Portugal. O Algarve que era
uma região que acolhia pessoas de outras regiões, sobretudo no pico da procura, deixou de ter essa
possibilidade porque as pessoas fixaram-se, felizmente, nessas mesmas regiões onde o turismo também
cresceu e, portanto, não precisavam de vir para o Algarve para trabalhar.

Os fluxos para trabalho sazonal deixaram de ter um potencial que tinham outrora. E é preciso perceber
que tendencialmente, isso voltará a acontecer, porque mal o turismo saia desta crise, vai obviamente ter
necessidade de mão-de-obra.

Depois temos o problema dos trabalhadores migrantes que, sempre que há uma crise regressam aos
seus países de origem.

A formação de jovens para entrarem no mercado não é suficiente para suprir as necessidades do
mercado e, portanto, tem de se arranjar novas soluções e é isso que temos vindo a trabalhar.

Mas um dos problemas mais relevantes a ultrapassar nesta questão é a habitação, seja para o jovem
que se emancipa cá, seja para o casal que quer vir viver para cá, porque tem cá emprego, seja para
estrangeiros que queiram cá viver e que não sejam turistas.

Felizmente, com este pacote financeiro que está para chegar, as autarquias têm capacidade para investir
em políticas de habitação com custos controlados.

Mas também não podemos construir tudo para alguns picos de procura. Há soluções em que estamos a
trabalhar para alojamento temporário condigno e sublinho duplamente esta questão, mas que não seja
nova construção.

Tenho apresentado um projeto a muita gente que acha interessante e que pretendo arranjar um piloto
para que isso aconteça. Nós temos cerca de 200 mil trabalhadores ativos e temos 8.000 sazonais. Isso
acontecerá sempre. E teremos sempre os picos sazonais em que são precisas mais pessoas.

Para a pessoa que estejam no Algarve dois a três meses, poderá pegar-se numa escola que está no
centro de um território, tem refeitório, balneários, transporte, mobilidade, e poderá funcionar como um
alojamento temporário. Sai beneficiado a escola, sai beneficiada a pessoa, sai requalificada uma estrutura
pública num período em que está inativa.

Nós temos de ter a capacidade de olhar para estas soluções, como fazem os países mais ricos.
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Não quero iludir ninguém, mas gosto dos indicadores que disponho

 

Há relativamente pouco tempo houve uma consultora que indicou que a retoma deverá
acontecer a partir de 2023. É essa a sua perspetiva?
No início desta pandemia tinha empresários a dizer que tinha de traçar três cenários. Acompanho os
cenários traçados pelas três principais consultoras mundiais para a retoma do turismo e todas elas
falharam e não falharam por acaso. Não tinham elemento suficientes.

Uma das principais questões que se coloca com a retoma tem a ver com qual será o poder de compra
do nosso consumidor preferencial. Há ideias de estimativas de crescimento económico nestes vários
países, mas elas não são iguais em todos os mercados e são estimativas muito falíveis.

Há a vacinação, a segurança e insegurança, pode haver fenómenos de concentração da procura, porque
os destinos, e aqui falo da bacia Mediterrânica, podem não estar com a mesma avaliação ou perceção de
risco.

Além disso, destinos como o nosso que dependem muito da aviação, estão mais sensíveis a fusões,
extinções, todas as companhias aéreas estão a reduzir rotas, tripulação e obviamente aeronaves. Muita
desta redução noutra altura era absorvida pela Ásia.

Será que isso vai reduzir substancialmente a capacidade oferecida de lugares e rotas na Europa,
provavelmente, sim. Há aqui questões que mais tarde se poderão equilibrar, mas que até lá leva tempo.

Por isso, é um pouco meter no dedo no ar e estimar que a retoma acontece em 2023, 2024 ou mesmo
depois ou antes.

Acho que nós em Portugal temos características especificas da parte da oferta, do tal destino seguro, de
país seguro, saímos mais reforçados enquanto destino diverso e diferenciador. Além disso, somos
muitos bons a trabalhar a hospitalidade.

Acredito que sairemos da crise mais rápido que outros destinos nossos concorrentes.

Se em 2023 tivermos níveis comparados ao que tínhamos em 2017 já será muito bom e melhor do que
temos hoje. E não nos podemos esquecer que 2019 foi um ano recorde em todas as regiões de
Portugal e os recordes não se batem todos os anos.

Acho que esta altura também terá de servir para nós nos reposicionarmos. Nós ainda vendemos barato.
O Algarve tem valor que, quando comparado com os seus concorrentes, não faz jus à qualidade que
apresenta. Há muitos destinos que se fazem pagar muitíssimo mais caro sem a mesma qualidade.

Temos de evoluir nesse processo de qualificação do destino, mas também na perceção da qualidade que
o destino já tem para poder ter preços mais interessantes para depois conseguirmos ter mais
transferência de riqueza para a região, mais emprego estável e melhor remunerado.

Além da hotelaria, a restauração é fundamental para este verão correr bem?
As pessoas vêm para cá, vão à praia, vão jantar mais tarde e sem bares e discotecas, têm natural
predisposição para ficar no restaurante por mais tempo.

O restaurante é um fator essencial do bem-estar das pessoas no destino. Eu vou estar de férias, se vou
ter de andar a comer à pressa e sujeitar-me a testes para entrar num restaurante, isso piora a minha
experiência e não favorece o destino.

E certamente que haverá muito mais gente a permanecer no restaurante e a consumir mais e a conviver
mais e todos nós precisamos da parte social para a sanidade mental, naturalmente, com regras, mas
precisamos de descomprimir.

E aqui faço justiça à SET e ao Ministério da Economia que têm estado sempre muito atentos e bem sei
que não é muito popular dizer bem dos nossos governantes, mas eu tenho de dizer: a SET e o ministro
têm estado sempre do lado das empresas e dos trabalhadores do setor. Nem sempre têm conseguido
aquilo que gostariam, mas têm feito um esforço que tem de ser reconhecido.
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TSF ONLINE

20/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 40244

Marcar pedido urgente pode levar três semanas. Aumentam
atrasos para conseguir passaporte
O Instituto dos Registos e Notariado revela que, em julho, recebeu quase 27 mil pedidos
de passaporte. Não adianta no entanto, quantos passaportes foram emitidos.

Estão a aumentar os atrasos para conseguir um passaporte. Só para agendar o pedido de um
passaporte urgente, pode ser preciso esperar três semanas, e se o pedido não for urgente, o
agendamento pode demorar dois meses.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras admite que esgotou a capacidade de resposta. Há cerca de um
mês, o SEF avisou que as lojas nos aeroportos de Lisboa e do Porto só emitem passaportes urgentes e
com marcação prévia, mas os pedidos têm sido tantos que, em média, a marcação demora três
semanas.

A porta-voz do SEF explica ao Diário de Notícias e ao Jornal de Notícias, que, por dia, chegam perto de
cem e-mails com pedido de agendamento para um passaporte urgente. Por isso, o SEF esgotou a
capacidade de atendimento.

Desde meados de julho, as lojas de passaportes que existem nos aeroportos de Lisboa e do Porto
deixaram de atender quem não tem urgência. Os pedidos de passaporte comum são, assim,
encaminhados para as conservatórias e lojas de cidadão. Só que nestes locais, na maioria dos casos, só
há datas de agendamento a partir de outubro, ou seja, daqui a dois meses.

A emissão e renovação de passaportes é uma das competências do SEF que vai ser transferida para o
Instituto dos Registos e Notariado, quando o SEF for extinto.

As filas à porta das conservatórias já levaram o Ministério da Justiça a tomar medidas extraordinárias.

Já a partir de sábado, os balcões no Campus da Justiça, em Lisboa, vão estar abertos aos sábados,
entre as 09h00 e as 15h00, para atender os cidadãos que não tenham feito agendamento. A medida vai
estender-se até ao final de setembro.
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EXPRESSO

20/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2555

REACH: 58000

A TAP é o maior problema político do Governo
Por: Pedro Santos Guerreiro
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FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

Ryanair vai contestar todas as decisões favoráveis ao plano da
TAP
Ryanair quer contestar decisão de Bruxelas que reaprovou ajuda inicial dada à T AP.
Empresa irlandesa lançou guerra jurídica contra apoios dados ao setor na Europa, mas
ainda não conseguiu travá-los.

A Ryanair vai recorrer da decisão da Comissão Europeia que voltou a autorizar a ajuda inicial de 1.200
milhões de euros dada à TAP em 2020, segundo confirmou ao Observador fonte oficial da
transportadora low-cost. Esta reaprovação, anunciada em julho último, permitiu ultrapassar a anulação
conseguida pela ação inicial da Ryanair no Tribunal Geral da União Europeia.

Num comentário ao Observador, a companhia irlandesa é clara: “A Ryanair vai contestar o plano de
reestruturação da TAP e vai enviar comentários à Comissão Europeia — que já expressou dúvidas sobre
o plano — nas próximas semanas. Vamos recorrer de qualquer decisão da Comissão Europeia de
aprovar o plano de reestruturação da TAP porque é discriminatório e recompensa a TAP por anos de
prejuízos e má gestão financeira. Logo, a Ryanair vai continuar a sua campanha para promover a
igualdade de condições de concorrência em Portugal para todas as companhias aéreas que estão a criar
emprego e a trazer milhões de visitantes ao país”.

O caso da TAP é um entre vários processos que a Ryanair levou até ao Tribunal Geral Europeu de Justiça
numa guerra jurídica contra empresas como a KLM e a Finnair e países como França, Suécia e Espanha.
Do outro lado da mesa está também a poderosa DG Comp. A direção geral da concorrência europeia
tem dado luz verde a injeções de muitos milhares de milhões de euros para manter à tona um dos
setores mais castigados pela pandemia e são estas suas decisões que a empresa low-cost está a
contestar.

Que ajudas estão a receber as companhias aéreas? Que cortes têm de fazer? A TAP é exceção?

A companhia irlandesa apresentou pelo menos 16 ações na justiça da União Europeia contra as ajudas
concedidas pelos Estados às companhias aéreas nacionais e ao setor. Mas, apesar de alguns acórdãos
favoráveis aos seus argumentos, a Comissão Europeia tem vindo a contornar o efeito das anulações
voltando a autorizar os auxílios, aprofundando a fundamentação das decisões originais.

Mas a Ryanair não dá sinais de baixar os braços. Ainda esta terça-feira, o jornal Público revelava que a
transportadora ia avançar com uma nova queixa contra a ajuda de 462 milhões aprovada por Bruxelas
em abril a título de compensação por danos provocados pelas restrições a voos. Este será o terceiro
processo da companhia irlandesa contra a TAP, sendo que os dois primeiros não impediram nem
travaram até agora as ajudas públicas à transportadora portuguesa.

A cruzada pública contra as ajudas de Estado às companhias ditas de bandeira — por oposição às
chamadas low-cost — não se limita aos tribunais e conduziu já a uma escalada verbal entre a Ryanair e
o  ministro que tem a tutela da aviação, Pedro Nuno Santos — a quem o presidente executivo da
companhia irlandesa desenhou um nariz de Pinóquio na última conferência de imprensa em Lisboa. Num
discurso que terá como destinatários os contribuintes que financiam esses apoios, Michael O’Leary já
equiparou o auxílio previsto para a TAP a “dinheiro deitado para a sanita”. Lá fora ficou famosa a
comparação entre a alemã Lutfhansa e um “tio bêbado”.

Michael O’Leary. 3 mil milhões para a TAP é dinheiro “mandado pela sanita abaixo”
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Na primeira ação entregue ainda no ano passado contra o empréstimo de 1.200 mil milhões de euros do
Estado à transportadora, a Ryanair até começou por conseguir um resultado favorável.

O Tribunal Geral da União Europeia aceitou alguns dos argumentos invocados — nomeadamente uma
insuficiente fundamentação por parte dos serviços da Comissão de que a TAP não estava integrada num
grupo que a poderia financiar (em alternativa ao Estado). E declarou mesmo nula a ajuda dada no ano
passado. No entanto, suspendeu os efeitos dessa anulação com o argumento de que teria graves
consequências económicas para Portugal, dando dois meses a Bruxelas para reformar a sua decisão.

Tribunal Geral da UE anula ajuda de Estado de Portugal à TAP, mas suspende efeitos da decisão

Isso foi feito a 16 de junho, quando a Comissão Europeia reaprovou a ajuda já recebida pela TAP de
1.200 milhões de euros, numa nova decisão que responde às insuficiências de fundamentação apontadas
no acórdão do Tribunal Europeu Com esta decisão, o processo iniciado pela ação da Ryanair foi dado
como concluído, uma vez que não houve recurso por parte da companhia irlandesa, segundo a
informação disponível no site do tribunal que dá o caso como concluído, mas em resposta ao
Observador a empresa inglesa diz que vai contestar.

No mesmo dia em que anunciou a reaprovação do auxílio inicial dado à TAP, Bruxelas lançou uma
investigação aprofundada ao pacote total de ajudas públicas, no valor de 3,2 mil milhões de euros, que
incluem já o empréstimo original do Estado de 1,2 mil milhões de euros. Esta ajuda e o plano de
reestruturação da TAP ainda não receberam a luz verde dos serviços europeus e termina esta semana o
prazo para Portugal responder às dúvida e questões suscitadas.

Cinco dúvidas que levam Bruxelas a desconfiar do plano de reestruturação da TAP

Esta não foi, contudo, a primeira queixa da companhia low-cost contra a TAP a cair. Na leitura dos
documentos publicados por Bruxelas sobre o processo de ajuda, é referida uma segunda queixa feita em
janeiro contra a intenção então demonstrada pelo Governo de usar um regime jurídico só disponível para
empresas públicas para impor a suspensão dos acordos de empresa sem o acordo dos trabalhadores.

A Ryanair alegou que estaria em causa uma ajuda de Estado porque este mecanismo legal não poderia
ser aplicado a uma empresa privada. O regime legal em causa acabou por não ser usado, embora a
possibilidade da sua utilização tenha sido um argumento decisivo para todos os sindicatos da TAP terem
negociado acordos de emergência a suspender as convenções coletivas — o que se traduziu em cortes
salariais e reduções de horários e perda de regalias.

Por outro lado, foi considerado que esta legislação, que implicou a declaração por parte do Governo da
TAP como empresa em situação económica difícil, não envolvia dinheiros do Estado. A queixa caiu.

A TAP é mais uma batalha no conflito que opõe a companhia irlandesa a grande parte da aviação
europeia, que, por força da Covid 19, passou a poder contar com ajudas públicas que antes estavam
proibidas pelo exigente enquadramento da concorrência da União Europeia. O resultado obtido na
primeira ação contra o auxílio à empresa portuguesa foi até uma das poucas vitórias que a companhia
irlandesa conseguiu nesta cruzada. As outras foram contra a KLM e a Air Condor.

No caso da companhia holandesa, a ação contra o pacote de 3,4 mil milhões de euros de apoios
conseguiu anular a aprovação dada pela Comissão Europeia em julho de 2020, mas, tal como na TAP, os
efeitos desta anulação foram suspensos, dando a Bruxelas dois meses para emitir nova decisão sobre o
caso.

A medida de apoio à liquidez da KLM foi reaprovada em julho, depois de a Comissão Europeia ter
respondido às dúvidas levantadas pelo Tribunal Geral Europeu de Justiça, reforçando a fundamentação
para considerar esta medida necessária, proporcional e adequada. Entre as matérias em causa estava a
fundamentação para a KLM ser a única empresa beneficiária da ajuda holandesa e a razão pela qual não
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foi abrangida pelo apoio financeiro dado à parceira e acionista Air France. Neste caso, a Ryanair terá
demonstrado a intenção de recorrer a uma instância superior, o Tribunal Europeu de Justiça.

A situação repetiu-se com o empréstimo do Estado alemão à transportadora charter Air Condor, cuja
decisão positiva inicial foi também anulada na sequência de uma queixa da Ryanair. A compensação por
danos causados pela Covid-19 no valor total de 525,3 milhões de euros foi novamente aprovada em
julho deste ano, e depois de incorporadas as questões levantadas pela sentença do Tribunal Europeu e
verificadas as perdas sofridas em consequência das restrições da pandemia. Tal como a TAP, a Air
Condor já estava em dificuldade económica antes do Covid-19 e está a implementar um plano de
reestruturação que neste caso já teve a luz da DG Comp.

A TAP, KLM e Air Condor foram até agora os casos em que as queixas da Ryanair tiveram algum efeito.
Outras ações apresentadas no Tribunal Geral da União Europeia contra ajudas dadas a companhias
aéreas ou ao setor da aviação foram simplesmente recusadas. Foi o que aconteceu com os auxílios de
Estado à Finnair, companhia finlandesa e à Austrian Airlines. A companhia austríaca recebeu ajuda pública
do Estado, apesar de ser parte do grupo Lufthansa, que, por sua vez, também teve direto a um pacote
de apoios. O acórdão concluiu que não existia uma sobrecompensação por essa via.

A Ryanair viu também recusadas ações contra os pacotes de ajudas e isenções dados pela Suécia,
Dinamarca e França às companhias aéreas para enfrentar a queda de receitas causada pela pandemia e
que incluíam empréstimos e isenções ou adiamento do pagamento de taxas. As medidas de
recapitalização de dez mil milhões de euros promovidas por Espanha para apoiar as empresas mais
afetadas pela pandemia. A Ryanair contestava a natureza discriminatória da ajuda que beneficiou
companhias aéreas como a Iberia, mas o Tribunal considerou que eram compatíveis com as regras
europeias.

Nos casos em que as queixas foram recusadas, a Ryanair teve de pagar os custos da Comissão Europeia
com o processo.
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JORNAL I

20/08/2021
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PÁGINA • 6

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 3100

REACH: 14000

TAP. Investigação continua em curso, garante Bruxelas
Garantia foi dada pela instituição, no dia em que terminou o prazo para Portugal
responder às questões levantadas. Ryanair não baixa braços
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Operadores de drones vão ter de provar que sabem as regras
Plataforma de formação online fica disponível este mês e prevê teste de conhecimento
realizado à distância
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REACH: 14000

Covid. Máscaras vão manter-se obrigatórias até 12 de setembro
Apesar da meta dos 70% de vacinados ter sido atingida, Portugal terá que aguardar que
os deputados da AR retomem a sua atividade normal em setembro para saber o futuro
das máscaras
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FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Passaportes. SEF esgotado e agendamentos atrasados
desesperam viajantes
Em vez dos cinco dias para a renovação de um passaporte no SEF, a demora agora pode
atingir mais de dois meses no Instituto de Registos e Notariado (IRN), que anunciou um
reforço do atendimento no Campus de Justiça
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PUBLITURIS
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FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

Receitas globais do turismo atingem quase metade dos níveis
pré-pandémicos em 2021
Estimam-se em cerca de 385 mil milhões de dólares as receitas globais para a indústria do
turismo e viagens, em 2021, longe dos 737,5 mil milhões de dólares de 2019.

As receitas globais geradas pelo setor do turismo e viagens deverão ascender a 385 mil milhões de
dólares (cerca de 330 mil milhões de euros), correspondendo, assim, a quase metade do valor
alcançado em 2019, ou seja, em período pré-COVID-19.

Efetivamente, as contas avançadas pela Stockapps, com base em dados da Statista, avançam com
receitas de 737,5 mil milhões de dólares (cerca de 630 mil milhões de euros), em 2019, depois de dois
anos de crescimento (692 mil milhões de dólares, em 2017, e 714,5 mil milhões de dólares, em 2018).

O valor previsto para 2021 é, contudo, superior ao alcançado em 2020, ano em que a Stockapps indica
receitas inferiores a 300 mil milhões de dólares (cerca de 256 mil milhões de euros). A quebra das
receitas, em 2020, cifrou-se, segundo as contas, em mais de 60% face a 2019, sendo que, para 2021,
se estima um crescimento de quase 30% face a 2020.

A partir de 2022, no entanto, a consultora indica um caminho de evolução contínua. Se para 2022 as
previsões apontam para receitas na ordem dos 620,5 mil milhões de dólares (cerca de 530 mil milhões
de euros), o ano de 2023 já poderá suplantar os valores apresentados antes da pandemia, estimando-
se que as receitas poderão ultrapassar os 738 mil milhões de dólares (cerca de 631 mil milhões de
euros).
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2024 e 2025 serão, previsivelmente, anos de total recuperação, com receitas a atingir 838 mil milhões
de dólares (715 mil milhões de euros) e 913 mil milhões de dólares (780 mil milhões de euros),
respetivamente.

Em todos os casos, é a hotelaria que mais receitas gera, seguida dos pacotes de férias, alugueres e
cruzeiros.

De resto, a indústria dos cruzeiros foi a mais afetada, revelando a Stockapps que, para 2021, este setor
deverá atingir receitas na ordem dos 6,6 mil milhões de dólares (cerca de 5,6 mil milhões de euros),
correspondendo a menos 76% que em 2019.

Quanto ao número de turistas/viajantes, a consultora indica que continua 40% abaixo da realidade de
2019, ano em que o setor global das viagens e turismo registou quase 1,65 mil milhões de pessoas,
estimando-se que atinja os 971,1 milhões, em 2021, ou seja, menos 679 milhões que há dois anos.

Geograficamente, os Estados Unidos da América representam a maior indústria de viagens e turismo
globalmente. Em 2021, o mercado deverá crescer 32% face a 2020 para 83,3 mil milhões de dólares
(cerca de 72 mil milhões de euros), ou seja, menos 62 mil milhões de dólares (cerca de 53 mil milhões
de euros) que em 2019.

Já as receitas do mercado chinês, como o segundo maior a nível mundial, deverão crescer, em 2021,
perto de 41%, quando comparado com 2020, e atingir 82,4 mil milhões de dólares (cerca de 70 mil
milhões de euros), ainda 37 mil milhões de dólares (aproximadamente 32 mil milhões de euros) abaixo
dos níveis pré-COVID-19.

Seguem-se Alemanha, Japão e Reino Unido com 23,8 mil milhões, 22,3 mil milhões e 14 mil milhões de
dólares em receitas, respetivamente, em todos os casos, quase metade dos níveis pré-pandêmicos.
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