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A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares diz que é
fundamental reforçar os apoios para o setor
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares diz que é fundamental reforçar os
apoios para o setor
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Sindicatos da TAP aceitam cortes mais profundos em troca de
manutenção de empregos
T ripulantes e pessoal de manutenção conseguiram proteger 704 postos de trabalho, pelo
menos até 2024, com reduções de horário e de vencimento que começam em 15% este
ano e descem para 5% em 2023.

Da ronda final de negociações entre sindicatos e a TAP, com vista à aplicação de acordos de emergência,
saiu uma solução para proteger postos de trabalho e que vigora até 2024: uma maior redução dos
salários face à que estava planeado (25% acima dos 1330 euros), equilibrada com diminuição do horário
de trabalho. Isso ficou previsto tanto no caso do acordo negociado com o Sindicato Nacional do Pessoal
de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), como com o Sindicato de Técnicos de Manutenção de Aeronaves
(SITEMA). Ao todo, terão sido defendidos, segundo os dados destes sindicatos, 704 postos de trabalho,
dos quais 580 são tripulantes e 124 pessoal de terra.Conforme comunicou o SITEMA, liderado por Paulo
Manso, vai ser aplicada já este ano “uma redução do período normal de trabalho para todos os
profissionais sindicalizados, com a consequente redução de vencimento, modelo este que permite a
manutenção dos 124 postos de trabalho”. Essas reduções, tal como no caso dos tripulantes de cabine,
serão de 15% em 2021, passando depois para 10% em 2022 e 5% em 2023. Em igual medida haverá
uma diminuição do tempo de trabalho. O corte negociado, segundo as informações recolhidas pelo
PÚBLICO, incide sobre o vencimento que resultar da diminuição de 25% sobre o valor superior a 1330
euros.Já em 2024 (período em termina o prazo temporal do plano de apoio estatal à TAP entregue em
Bruxelas), e conforme ficou estabelecido no acordo de emergência com o SNPVAC, dirigido por Henrique
Louro Martins, esta medida acaba e “o período normal de trabalho volta a ser a tempo completo, sem
prejuízo de acordos individuais que prevejam o trabalho a tempo parcial”.Assim, este é um corte nas
despesas com pessoal de carácter temporário (ao contrário dos despedimentos), o que fez com que no
acordo de emergência dos tripulantes exista uma cláusula na qual se estipula que as partes têm de
envidar os melhores esforços, no âmbito do processo de revisão do acordo de empresa que terá agora
início, “a encontrar medidas que permitam atingir as metas orçamentais relativas à massa salarial
referente ao ano de 2025 (118 milhões de euros)”. O mesmo é válido “para o cumprimento do que for
definido para os anos subsequentes, de forma a garantir a sustentabilidade da empresa”.No caso do
SITEMA, este sindicato também referiu que ficou estabelecido entre as partes “o compromisso de

2/47



desenvolverem um programa que assegure a implementação de medidas de reestruturação que
garantam a competitividade da TAP”. Quanto ao corte de 25% a partir dos 1330 euros - que abrange
todos os trabalhadores -, este tem a duração do acordo de emergência, e desce para 20% em 2024 em
grande parte das situações (no caso do SITEMA, o ano escolhido para os 20% foi 2022).Por parte dos
pilotos, o que é conhecido é uma única redução, mas de maior incidência, sobre os 1330 euros. Assim,
ficou fechado um acordo que abrange 1252 pilotos e prevê a redução salarial de 50% este ano, e que
passa depois para 45% em 2022, 40% em 2023 e 35% em 2024, e que “visa a manutenção de postos
de trabalho”.Já o SITAVA (pessoal de terra) comunicou que, em matérias “como o ajustamento da força
de trabalho nunca se comprometeria com qualquer coisa desse tipo”. “O que ficou plasmado no acordo
que assinámos é que a TAP colocará à disposição dos trabalhadores medidas voluntárias a que os
trabalhadores poderão aderir, e assim, se for do seu interesse, poderem beneficiar em termos
individuais”, referiu este sindicato.Segundo os sindicatos, o pacote de medidas de adesão voluntária que
a TAP está prestes a apresentar aos trabalhadores, e que a administração classifica como “crítico e
fundamental para a optimização dos recursos laborais”, inclui rescisões amigáveis, pré-reforma,
reformas antecipadas e licenças sem vencimento de longa duração, além do trabalho a tempo
parcial.Aqui, o SITEMA afirma ter chegado a acordo com a TAP para um tecto de 50 funcionários ligados
à área da manutenção que “poderão recorrer à transferência do seu vínculo contratual para a Portugália
Airlines e a reformas antecipadas”. Com isso, este sindicado refere ter salvo 174 postos de trabalho,
com “zero despedimentos para associados”.Sem um número fixo, também o SNPVAC, e os pilotos,
apostam nas adesões voluntárias, e também nas transferências para a Portugália (empresa do grupo
TAP que vai crescer) para evitar despedimentos.“Na eventualidade de não se atingir o número de pilotos
definido no plano de reestruturação, explicou o SPAC numa mensagem aos pilotos citada pela Lusa, a
TAP “terá que recorrer a medidas alternativas para o atingimento desse dimensionamento,
nomeadamente em sede de cessação de contratos de trabalho”.No caso dos tripulantes, mesmo após o
acordo de emergência e de maior corte salarial, ficou um universo de 166 tripulantes cujos postos de
trabalhos estão em risco (ao início eram 746). A esperança do presidente do SNPVAC, Henrique Louro
Martins, é a de que estes sejam abrangidos pela vertente de adesão voluntária, mas tal “não quer dizer
que isso aconteça”. “Há alguma falta de informação”, afirmou ao PÚBLICO, nomeadamente no que toca
aos critérios para os despedimentos, e só mesmo com a apresentação formal das medidas é que ficará
confirmado a existência de programa de pré-reformas e reformas antecipadas.Até agora, só o SITEMA é
que levou a proposta fechada com a empresa para ser votada pelos seus associados, tendo sido
aprovada. Esse é um passo determinante para que os acordos entrem em vigor, faltando ainda conhecer
o veredicto, por exemplo, dos pilotos e dos tripulantes.Pelo caminho, a TAP deixou cair do acordo
cláusulas como a que impedia os trabalhadores de “recorrer a meios de luta laboral relativamente às
matérias constantes” do acordo – e que foi bastante contestada –, passando a um compromisso de se
“actuar segundo o princípio geral da boa fé” no cumprimento do acordo de emergência e “garantir um
ambiente sereno e produtivo”.Da mesma forma, caiu também a ideia de ter como referência para
pagamento de indemnizações por despedimento o valor que resultasse do corte dos 25% sobre os
salários acima de 1330 euros. O PÚBLICO enviou várias questões à TAP, mas não foi possível obter
respostas em tempo útil.
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Covid-19. Restauração pede "reforço urgente" de medidas de
apoio ao setor - Renascença
A AHRESP diz que algumas das medidas do programa 'Apoiar.pt', destinadas a apoiar a
tesouraria das empresas já atingiram o limite do orçamento previsto.

Veja também: A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) pediu um
“reforço urgente" das medidas Apoiar.pt, Apoiar Restauração e Apoiar Rendas, lembrando que as duas
primeiras já atingiram o limite do orçamento previsto. “A AHRESP defende o reforço urgente das medidas
Apoiar.pt e Apoiar Restauração, que já atingiram o limite do orçamento previsto”, lê-se no documento.
“Perante esta situação, estão encerradas as candidaturas a estes dois relevantes mecanismos de apoio à
tesouraria das nossas empresas, o que coloca em causa a viabilidade dos negócios, agravado pelo facto
de estarmos em pleno período de confinamento e de encerramento das atividades”, avisou a entidade. A
AHRESP recordou ainda que “no âmbito das candidaturas já aprovadas, os promotores podem continuar
a submeter os pedidos de pagamento para recebimento do reforço relativo ao 4.º trimestre de 2020 e
ao primeiro trimestre de 2021”. A associação apelou ainda ao “reforço e revisão urgente dos
beneficiários da medida Apoiar Rendas”, apresentado em dezembro, “onde ainda não se previa um novo
confinamento geral, deixa de fora muitos beneficiários, que assim se veem privados deste importante
apoio”. Por isso, “a AHRESP defende um reforço na intensidade do apoio previsto, bem como na própria
dotação global de 150 milhões”. A associação defende que “as condições de acesso a este mecanismo
devem também ser revistas, nomeadamente quanto ao tipo de contrato de arrendamento que é
considerado elegível, bem como quanto ao critério da quebra mínima de 25% na faturação”. A
organização indicou que, depois de ter levado a cabo um inquérito sobre esta matéria, concluiu que
“muitas empresas não são elegíveis para a medida Apoiar Rendas, uma vez que não detêm contratos de
arrendamento para fins não habitacionais, como é o caso dos contratos de cessão de exploração e dos
contratos relativos à atividade de alojamento local, que revestem a forma habitacional”. “Numa fase em
que os nossos estabelecimentos estão sujeitos a restrições tão severas e comprometedoras da sua
faturação, é da máxima pertinência que as condições de acesso a este mecanismo de apoio sejam
revistas, de forma a incluir todas as formas contratuais de exploração comercial de imóveis”, alertou a
AHRESP. Cerca de metade das empresas da restauração tinha a atividade totalmente encerrada em
janeiro e 36% ponderavam avançar para insolvência, revelou também hoje a AHRESP. De acordo com
os resultados de um inquérito da associação do mês de janeiro, que contou com 1.042 respostas
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válidas, o cenário continua "dramático": "51% das empresas indicam estar com a atividade totalmente
encerrada" e "36% das empresas ponderam avançar para insolvência, dado que as receitas realizadas e
previstas não permitirão suportar todos os encargos que decorrem do normal funcionamento da sua
atividade".
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4,8 milhões promovem Região em três países
A Associação de Promoção da Madeira vai investir este ano 4,8 milhões de euros na
promoção turística da ilha em três mercados: Reino Unido, Alemanha e Portugal. Já os
Açores, ‘derramam’ 1,8 milhões de euros em campanhas com repercussão em seis
países.

A Associação de Promoção da Madeira vai investir este ano 4,8 milhões de euros na promoção turística
da ilha em três mercados: Reino Unido, Alemanha e Portugal. Já os Açores, ‘derramam’ 1,8 milhões de
euros em campanhas com repercussão em seis países.Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do
seu JM, que destaca também os carreiros, que voltam à estrada. Um dos principais cartazes turísticos da
Madeira retoma a atividade na próxima segunda-feira. Regresso ensombrado pela escassez de turistas,
mas que anima os 150 carreiros.A capa do seu matutino dá também destaque à Justiça.PJ alerta para o
aumento do cibercrime. Ricardo Tecedeiro, coordenador da Polícia Judiciária na Madeira, constata o
“grande número de vítimas” de fraudes pela internet e avisa para a necessidade de serem cumpridas
“regras elementares” na aquisição de produtos.Outro tema a não perder no seu Jornal: Criminalizar
‘drogas legais’ não erradica problema. Ricardo Vieira reconhece dilema jurídico na atuação da justiça, mas
avisa que a dimensão do problema obriga a uma abordagem de fundo. Conheça ainda a plataforma que
muda transportes públicos e que arranca em dezembro na Região.Na Cultura, já são quatro os jovens
talentos madeirenses apurados em concurso nacional.Tudo isto e muito mais no seu Jornal de eleição.
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O Governo reconhece que o acordo conseguido na TAP tem
medidas muito duras para os trabalhadores
O Governo reconhece que o acordo conseguido na T AP tem medidas muito duras para os
trabalhadores

O Governo reconhece que o acordo conseguido na TAP tem medidas muito duras para os trabalhadores
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DBRS: Portugal vai voltar a ter um ano difícil no turismo, mas
mudanças não serão permanentes
A agência de notação financeira DBRS considera que assim que a pandemia estiver mais
controlada, a procura por serviços de viagens e turismo em Portugal "deverá recuperar
totalmente, eventualmente".

A pandemia vai continuar a penalizar o setor do turismo em Portugal, que deverá ter mais um ano difícil,
com consequências para o arranque da recuperação da economia. A expectativa é da DBRS, que
antecipa, contudo, que o choque no setor das viagens e turismo português deverá ser temporário e não
se deverá traduzir numa alteração duradoura.“O setor de viagens e turismo em Portugal não vai
recuperar totalmente este ano. A pandemia global é tão grave no início de 2021 quanto em qualquer
momento do ano passado e o lançamento da vacina na Europa tem sido mais lento do que o esperado”,
salienta a agência de notação financeira, numa nota publicada esta segunda-feira.Dando nota de que a
situação epidemiológica em Portugal se tornou particularmente crítica, a agência vinca que as restrições
de viagem irão continuar em vigor durante mais tempo e “muitas pessoas irão escolher novamente
cancelar ou adiar os planos de viagem”.“Dada a importância do setor turístico para Portugal, é provável
que isso venha a atrasar a plena recuperação económica do país. No entanto, o choque da Covid-19
será temporário e não deverá resultar numa alteração duradoura do setor de viagens e turismo em
Portugal”, antecipa, ainda que assinale que esta crise tenha “inevitavelmente” consequências graves para
muitos trabalhadores e empresas, particularmente os mais expostos a estes setores.Ainda assim, a
agência com sede em Toronto, espera que a procura de serviços do setor regresse aos níveis anteriores
à pandemia. “Não houve qualquer alteração estrutural nas características que tornavam Portugal um
local atrativo para os turistas antes da crise”, refere, salientando que “assim que a pandemia estiver mais
controlada, a procura por serviços de V&T de Portugal deverá recuperar totalmente, eventualmente”.O
setor representou 17% do PIB em 2019 – incluindo os setores com efeitos indiretos -, 19% do emprego
total e 20% do total das exportações, pelo que “o choque da pandemia foi muito negativo”, ainda que o
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turismo interno nos meses de verão tenha amortecido ligeiramente a quebra. A DBRS realça que as
atuais condições da pandemia em Portugal e nos países que mais contribuem para o turismo português
sugerem um fraco início da época turística, não devendo arrancar em abril, exemplificando que em 2019,
28% dos turistas chegaram a Portugal no segundo trimestre e 34% no terceiro trimestre.“O principal
risco é o potencial dano no lado da procura na economia. É particularmente preocupante a solvência das
pequenas e médias empresas expostas ao setor de V&T e um aumento persistente do desemprego de
longa duração. Estas condições podem enfraquecer a qualidade dos ativos do setor bancário português”,
vinca. Ler mais
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Desde o início da pandemia que todos os meses a AHRESP faz
um inquérito aos associados da restauração e da hotelaria.
Em Janeiro, a situação piorou. São cada vez mais as empresas com quebras de faturação
acima dos sessenta por cento

Desde o início da pandemia que todos os meses a AHRESP faz um inquérito aos associados da
restauração e da hotelaria
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Metade fechados e um terço dos restaurantes pondera falência
Cerca de metade das empresas da restauração tinha a atividade totalmente encerrada
em janeiro e 36% ponderavam avançar para insolvência, revelou um inquérito da
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

Cerca de metade das empresas da restauração tinha a atividade totalmente encerrada em janeiro e 36%
ponderavam avançar para insolvência, revelou um inquérito da Associação da Hotelaria, Restauração e
Similares de Portugal (AHRESP).De acordo com os resultados do inquérito da AHRESP do mês de janeiro,
que contou com 1.042 respostas válidas, o cenário continua "dramático": "51% das empresas indicam
estar com a atividade totalmente encerrada" e "36% das empresas ponderam avançar para insolvência,
dado que as receitas realizadas e previstas não permitirão suportar todos os encargos que decorrem do
normal funcionamento da sua atividade".As empresas inquiridas deram ainda conta de uma quebra de
faturação "avassaladora", no mês de janeiro, com 79% das empresas a registarem perdas acima dos
60%.Assim, "18% das empresas não conseguiram efetuar o pagamento dos salários em janeiro e 18%
só o fez parcialmente"Neste contexto, 44% disseram já ter despedido trabalhadores, desde o início da
pandemia, sendo que, destas, 19% reduziram em mais de 50% os postos de trabalho a seu cargo.Das
empresas inquiridas, 19% referiram que não vão conseguir manter todos os postos de trabalho até ao
final do primeiro trimestre de 2021.Relativamente aos apoios à manutenção dos postos de trabalho,
25% das empresas disse não ter apresentado candidatura ao 'lay off' simplificado e, destas, 14%
indicaram como motivo a possibilidade de poderem efetuar despedimentos.Já quanto aos novos
programas de apoio a fundo perdido, 38% não apresentaram candidatura ao Apoiar.PT, das quais 67%
não cumprem os requisitos de acesso.O inquérito da AHRESP concluiu também que, no que diz respeito
ao Apoiar + Simples, específico para empresários em nome individual no regime simplificado, apenas
20% tinham apresentado candidatura à data de preenchimento do inquérito e 36% indicaram estar
excluídos deste apoio.Dos que disseram estar excluídos, 29% por apresentaram quebras inferiores a
25% e 17% por não terem trabalhadores a cargo.Quanto ao programa Apoiar Rendas, recentemente
disponibilizado, 35% das empresas também indicaram estar excluídas, das quais 27% registam quebras
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inferiores a 25% e 17% têm capitais próprios negativos."Face aos resultados apresentados, é evidente a
insuficiência dos apoios até aqui disponibilizados e a necessidade urgente do seu reforço", apontou a
AHRESP, acrescentando que "as mais de 95% de micro e pequenas empresas da restauração e
alojamento não têm capacidade para aceder à complexidade destes apoios".Desta forma, a AHRESP já
propôs ao Governo "a criação de um Mecanismo Único de Apoio às Empresas, que permita um acesso
ágil, simplificado e concentrado, através de uma única candidatura, aos apoios disponíveis"."É este o
momento de apoiar as 120.000 empresas da restauração, similares e alojamento turístico, os 400.000
postos de trabalho diretos que têm a seu cargo, e os muitos outros milhares de empresas e de postos
de trabalho que dependem de nós, e da nossa existência enquanto atividade económica", instou a
associação.
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TRANCAS À PORTA, ATÉ QUANDO?
O grito é de desespero, numa altura em que a restauração percebe que pode não abrir
portas até ao final de abril.
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Governo diz que acordos na TAP cumprem metas da
reestruturação
O Ministério das Infraestruturas, que em dezembro previa o corte de 2.000 empregos na
T AP, diz agora que a redução do nível salarial e as medidas voluntárias acordadas são
compatíveis com as metas financeiras inscritas no plano de reestruturação
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Sector turístico português acabará por recuperar totalmente,
prevê agência de “rating”
Agência canadiana DBRS diz que impacto negativo da pandemia no turismo ainda deverá
ser significativo este ano, mas a expectativa é de um regresso posterior aos níveis
anteriores à crise.

A DBRS considera que o turismo português não vai recuperar totalmente este ano, dada a
“particularmente crítica” situação sanitária e o prolongamento das restrições, mas o choque será
temporário e a atractividade do país irá manter-se no pós-pandemia.Numa nota de análise sobre o
sector do turismo em Portugal, divulgada nesta segunda-feira, a agência de notação financeira DBRS
Morningstar antecipa “mais um ano difícil” para a actividade, dada a gravidade da crise pandémica global
(que no país se encontra numa fase “particularmente crítica"), o atraso na disponibilização de vacinas na
Europa e o prolongamento das restrições às viagens.“Dada a importância do sector turístico para
Portugal, isto irá provavelmente atrasar a plena recuperação económica do país”, considera.Ainda assim,
a DBRS sustenta que “o choque da covid-19 será temporário e não deverá resultar em mudanças
estruturais no sector turístico português": “Embora esta crise vá ter, inevitavelmente, graves
consequências para muitos trabalhadores e empresas, particularmente os mais expostos à actividade, a
procura turística em Portugal deverá regressar aos níveis pré-pandemia”, lê-se na nota de
análise.Segundo a agência, “as características que, antes da crise, tornaram Portugal atractivo para os
visitantes a nível global irão manter-se durante muito tempo após a pandemia”. Na sua análise ao sector
turístico português, a DBRS recorda que, entre 2010 e 2012, Portugal recebeu em média 14 milhões de
não residentes por ano, tendo este número atingido os 27 milhões de pessoas em 2019.Esta quase
duplicação das chegadas de turistas em menos de uma década permitiu que as receitas do sector de
alojamento turístico praticamente triplicassem, de forma que, no final da década, o turismo e as
indústrias com ele relacionadas respondiam por 17% do Produto Interno Bruto (PIB), 19% do emprego e
20% das exportações totais.Em 2020, impactado pela pandemia, Portugal registou 10,6 milhões de
turistas e, embora o turismo doméstico tenha permitido alguma recuperação nos meses de Verão, a
falta de visitantes estrangeiros contribuiu significativamente para a contracção económica de 7,6%
registada nesse ano.Já este ano, a situação acabaria por se agravar com a nova vaga da pandemia, quer

24/47



em Portugal – que se tornou “num dos países com piores resultados da Europa” – quer nos países
tradicionalmente emissores de turistas para Portugal, como o Reino Unido, Alemanha, Espanha, França,
Holanda e Brasil.
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The 16 Most Romantic Places In Europe To Inspire Your
Valentine, By European Best Destinations
T raditionally, this is the time of the year when lovers express their affection with
greetings, special invitations to restaurants, gifts, promises or the ultimate treat: a trip to
a romantic destination.

Traditionally, this is the time of the year when lovers express their affection with greetings, special
invitations to restaurants, gifts, promises or the ultimate treat: a trip to a romantic destination.

This year, the pandemic is forcing everyone to reimagine Valentine’s Day and not let Covid-19 spoil the
romance. The challenge is to keep cool, take a deep breath and, as USA Today recommends: “Repeat
after us: ‘There’s still time to find the perfect Valentine’s Day present.’”

Ok, this may not seem the best of times to offer your loved one a romantic trip for Valentine's Day to a
special destination for lovers. But what if it were precisely the contrary: an opportunity to plan a perfect
trip in advance and have something to look forward to together?

“You can go to classic romantic cities like Venice, Budapest, Prague, Paris,” suggests European Best
Destinations (EBD), which is part of the European Commission’s EDEN Network ('European Destinations
of Excellence') working to promote sustainable tourism on the continent.

“But you can also surprise your loved one with a more original and authentic romantic getaway like going
to one of the most beautiful islands in the world, fly over heart-shaped islands in Croatia or declare your
love walking along the heart-shaped road through the vineyards of Slovenia.”
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EBD has unveiled its ranking of the 16 Safest and Most Romantic Destinations for Valentine’s Day in
Europe:

Panoramic view of Porto Santo island beach at Calheta with 'Ilheu da Cal' islet as background.

 GETTY

Porto Santo, Madeira Islands, Portugal
Lush vegetation, exotic fruits, sumptuous hotels and outdoor activities in unspoiled nature. That is
Madeira.

Shopping in the old town center of Funchal, spending lazy afternoons on the most beautiful beaches of
Madeira or making mini-road trips to discover the archipelago's most beautiful viewpoints is what you can
do in Madeira.

 In addition to your romantic stay on one of the most beautiful islands in the world (World Travel Award),
you can plan something extra for your loved one: a romantic stay in Porto Santo, the smallest inhabited
island in the Madeira archipelago.

You arrive on the island by direct flight or via ferry or plane from the main island of Madeira. Porto Santo
is surrounded by the Atlantic Ocean’s turquoise waters and golden sand beaches. It’s also renowned for
its high-quality hotels with Spa & Wellness and their Porto Santo sand treatments that are said to have
rare therapeutic properties.

On Christophe Colombo Island, you can spend your days walking on the beach, swimming, enjoying
meals on terraced restaurants and thrilling to the magnificent sunsets. “Come and discover an island
where tranquility reigns supreme!” recommends EBD.
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Idyllic Mediterranean waterfront In Croatia
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Opatija, Istria, Croatia
It’s said that Istria  has a crazy charm and the coastal resort of Opatija is one of the gems of the region,
with a long tourist tradition stretching back to the 19th century.

“Opatija is unique in its mix between Geneva (for its classy elegance), Monaco (for its beautiful hotels)
and Lake Como for its magnificent 'Lungomare' promenade that snakes along the coastline,” according
to EBD. “Unique villas and hotels surrounded by exotic gardens and the contrast of sea and mountains,
green parks and blue ocean bring a sense of harmony in Opatija and makes it a great destination for
a romantic getaway.”

Opatija is also world famous for its chocolate makers.
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Famous heart-shaped wine road among vineyards in Slovenia.

 GETTY

 Shaped Heart Route, Spicnik-Stjerska
Region, Slovenia
Slovenia combines nature, gastronomy and breathtaking landscapes. 

“On your arrival at Ljubjana airport pick up your car, a little red convertible that roars like your beating
hearts, and go on a road trip through the romantic roads of Slovenia.,” advises EBD.

Only 90 minutes by car from the capital, Ljubljana, and 20 minutes from the pretty town of Maribor, it’s
one of the most romantic places in Europe: the Štajerska region, known for its beautiful vineyards and
the quality of its exceptional wines.

Špicnik is a dispersed settlement in the western Slovene Hills in the municipality of Kungota in
northeastern Slovenia, next to the border with Austria.

To explore this heart-shaped road you will stop at the following address: Špicnik 1 Vina Šerbinek, 2201
Zgornja Kungota.

 You’ll have the chance to taste local wines along the road while enjoying the exceptionally romantic
panorama.
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The colorful island of Burano in Venice

 GETTY

Burano, Venice, Italy
Venice is the city of love but if you want a romantic gem away from the crowds (but not so far), the
place to go is the island of Burano. “If Venice seduces lovers from all over the world for its extraordinary
architecture, its sumptuous palaces and monuments, Burano is made for those who do not need so
much gilding to love each other,” explains EBD.

 The former fishing village is colorful and charming. The island’s fishermen once painted their houses with
the paint remaining from their boats. The chosen colors were often very showy for safety reasons. They
had to be visible from afar when thick mists enveloped Venice and its surroundings.

And the custom survives.
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Beautiful houses overlooking the sea near the beach of Dinard in the department of Ille-et-Vilaine, ... [+]
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Dinard, Brittany, France
Brittany is well known as a romantic destination in France. “That is even more true for the Breton coasts
and the very popular town of Dinard,” says EBD.

Dinard, the “most British of Brittany’s” with its wellness & spa hotels and its thalassotherapy offers,
makes for a preferred getaway for lovers who want to be pampered for Valentine's Day.

Located on the Emerald Coast, Dinard enjoys a mild climate throughout the year, magnificent beaches,
perfect for a romantic stroll and many good restaurants by the sea.

Walking around Dinard, with its Belle Époque villas and striped beach tents, is like taking a trip back to the
19th century. Popular with families attracted by the sandy beaches and coastal walks. Nearby Saint-Briac
and Saint-Lunaire are also worth a visit.

31/47

https://www.brittanytourism.com/destinations/the-10-destinations/cap-frehel-saint-malo-mont-saint-michel-bay/dinard-saint-briac-and-saint-lunaire/


Heart-shaped island of Galesnjak in Zadar archipelago, Dalmatia region of Croatia
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Galesnjak Island, Pasman Canal, Adriatic, Croatia
Croatia is cradle to many perfect destinations for a romantic holiday.

If Hvar is renowned as one of the best destinations for a honeymoon in Europe, the heart-shaped island
of Galesnjak ranks among Europe’s best places to propose.

Located near Nin, another Croatian destination listed among the best romantic destinations and
best sustainable romantic destinations in Europe, Galesnjak and its surrounded seem to call for love.

“You have two options: Discover this heart-shaped island by boat or by airplane with panoramic
overflight including Zadar, the island of Love and the Kornati archipelago,” EBD advises.
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View of the village of Oia on Santorini Island, Greece,

 NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Oia, Santorini Archipelago, Greece
Oia is one of the most authentic villages of the Santorini Archipelago. With its colorful houses and steep
alleys, it’s ranked among the most romantic destinations in Europe.

The houses carved into the rock form a perfect welcoming cocoon. “In the evening, you can enjoy
a catamaran cruise to watch the sunset, sip champagne and say ‘I love you,’” recommends EBD.

Oia Castle is also a great place to watch romantic and unforgettable sunsets. 
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Picturesque street of Mijas with flower pots in facades. Andalusian white village. Costa del Sol. ... [+]
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Mijas, Andalucia, Spain
For a sunny Valentine's Day, there is Mijas, one of Spain's most romantic destinations.

“This small village, located 30 minutes from Malaga, in the Costa del Sol, is one of Andalusia's best-hidden
gems, on the heights of Torremolinos, in the south of Spain,” EBD explains.

The most beautiful part of this typical Andalusian white village (Pueblo Blanco) is the old Mijas, 'Mijas
cidade velha,' with its white facades hung with thousands of geraniums. A very Instagram-friendly place.
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Polperro harbour Cornwall England with its clear blue and turquoise sea in vivid colour.
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Polperro, Cornwall, England
This small fishing village in Cornwall is becoming a popular destination for lovers of all kinds: art, nature,
gastronomy and, of course, for those who want a Valentine's Day facing the sea.

Many artists have lived in Polperro and painted its quiet roads and peaceful life. You will certainly meet a
few, painting outdoors or exhibiting in one of Polperro's many small art galleries.

In short, it’s a picturesque romantic town ranked as one of the best destinations for Valentine’s day.
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View of Varenna village on Lake Como. Lombardy, Italy.
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Varenna, Lake Como, Italy
Lake Como is one of the favorite places for celebrities on holiday. One of them loves this place so much
that he got married there. (Guessed yet? George Clooney.)

A picturesque and traditional village located on the eastern shore of the lake in the Italian region of
Lombardy, it was was founded by local fishermen in 769 and is an essential stop for anyone wishing to
visit one of the most typical and quiet towns of the lake.

“With many four- and five-star hotels, you can be pampered like a Hollywood star and treat yourself to
some extras such as spa treatments, boat tours on Lake Como or a private cooking class in Como to
discover all the secrets of Italian gastronomy.”
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Portugal landscape. Beautiful coast landscape of Marinha Beach in Algarve region (Praia Marinha).

 GETTY

Hidden Heart, Praia da Marinha, Lagoa, Algarve,
Portugal 
If for a romantic Valentine’s Day you want to avoid the best-known love-struck destinations, think
outside the box. You should consider Portugal’s Algarve.

The climate is mild and sunny year round and sandy beaches stretch as far as the eye can see, framed by
golden cliffs, virtually deserted islands marking the boundary between Ria Formosa and the sea and small
coves sheltered by the rocks.

The ocean, in every shade of blue and mostly calm and warm, invites you for long swims and to indulge
in water sports.

The Hidden Heart formed by the rocks in Praia da Marinha in Lagoa is especially romantic.
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Island of St Stefan in Budva, Montenegro on a clear sunny day. 

GETTY

Sveti Stefan, Montenegro
This small, fortified island is not only one of the most romantic getaway in Europe but has also been
ranked as one of the most beautiful beaches in the continent and appears among the most beautiful
destinations in Europe.

Located five kilometers from Budva and not far from Kotor, the fortified islet has become one of the
most exceptional and exclusive resorts on the Adriatic Coast. The resort also has a villa on the mainland
and private pink sand beaches for hotel guests.

You can enjoy this idyllic setting without staying on the island. There are high-quality hotels facing the
island of Sveti Stefan.
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The resort town of Sopot in the Baltic Sea, Poland. A view from the pier, beach

 GETTY

Gdansk & Sopot, Poland
Far from the beaten track and the crowds, there are authentic and charming offers of romantic
destinations by the sea in Poland — and at more affordable prices.

Gdansk is the perfect choice for a romantic city break combining extensive beaches, culture,
gastronomy, shopping and simple well-being. Its unique location and 1,000-plus years’ history have given
Gdansk a romantic, expressive and distinctive character that make it unique among European cities. 

For a romantic holiday by the sea, book your stay in Sopot, a seaside resort located a 20-minute drive
from Gdansk.
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Lagh de Calvaresc, a lake with heart shape, in the Swiss Alps, on the hiking path of Sentiero ... [+]

 GETTY

Lagh de Calvaresc Lake Rossa, Hiking Path of
Sentiero Calanca, Switzerland
Here’s an idea for a surprisingly romantic gesture: Declare your love during a hike to discover the heart-
shaped lake nestled in the Swiss Alps.

This mountain lake is heart-shaped when the water level is especially high (usually in February). Lake
Rossa is a municipality of the Grisons and has become a great romantic plan for athletes and nature fans.

Plan on 2 1/2 to three hours for the hike from Rossa through Alpe Calvaresc.

The lake is on the second stage of route no. 712 “Sentiero Alpino Calanca” from Wanderland Schweiz.
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Rothenburg-Ob-der-Tauber, Germany
Lovers looking for an exceptionally romantic and authentic destination will fall under the spell of
Rothenburg ob der Tauber, a colorful, picturesque, medieval village with timbered houses that seem to
have materialized from a postcard.

Rothenburg ob der Tauber is compared with the exceptional city of Colmar in France. Both cities were
saved from bombardment and therefore have retained their charming historic centers and their traditional
shops practically intact, igving them a unique and authentic atmosphere.

This beautiful medieval town in Bavaria is a must-see destination for travelers on the Romantic Road, a
route that runs through the most beautiful destinations in Germany and which has been ranked among
the best road trips in Europe.
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Preveli Heart Rock, Preveli Beach,
Rethymno, Crete
For centuries, and as a way to make your love last, the inhabitants of Crete in Greece come to discover
the heart-shaped rock on Preveli beach. 

Crete is one of the favorite destinations of travelers searching for sun, hotels and affordable gastronomic
restaurants. The Cretan diet is also known as one of the healthiest diets in the world because it’s said to
promote longevity and prevent cardiovascular diseases and disorders.  

Preveli beach is located in a nature reserve, at the end of a canal where a river flows into the sea. You
can choose whether to swim in fresh water or in the warmer sea water.
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Fórmula 1: Grande Prémio de Portugal foi o segundo mais visto
de 2020
Grande Prémio de Portugal somou 100,5 milhões de telespectadores em todo o Mundo.

Grande Prémio de Portugal somou 100,5 milhões de telespectadores em todo o Mundo.O Grande
Prémio de Portugal, no qual o britânico Lewis Hamilton se tornou no piloto com mais vitórias na Fórmula
1, foi o segundo mais visto de 2020, anunciou esta segunda-feira a organização do Mundial.A corrida
disputada no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, em 25 de outubro, teve uma
audiência televisiva de 100,5 milhões de espectadores no mundo e só foi batida pela prova húngara, em
19 de julho, que foi presenciada por 103,7 milhões.Nesta hierarquia, seguem-se os Grandes Prémios do
Bahrain (98,1 milhões de espetadores), disputado quando Hamilton já tinha assegurado o sétimo título
de campeão do mundo, e o da Turquia (89,1 milhões), onde o britânico revalidou o cetro.Numa
temporada largamente afetada pela pandemia de covid-19, e com menos quatro corridas do que em
2019, a Fórmula 1 teve uma audiência média de 87,4 milhões de espetadores, menos 4,5% do que em
2019."A audiência média da época 2020 foi largamente influenciada pelo desenrolar das corridas na
Europa e no Golfo, o que significa que várias regiões não receberam os seus Grandes Prémios, as horas
das corridas nem sempre foram adequadas para alguns mercados e as habituais assistências para provas
específicas não ocorreram", explicou o organizador do Mundial.No total, a Fórmula 1 calcula em 1.500
milhões a audiência cumulativa, menos 400 milhões do que no ano anterior, que tinha tido 21 corridas e
não 17."Estamos orgulhosos pelo que conseguimos em 2020 e sabemos que temos uma incrivelmente
forte base de adeptos, que pode fazer crescer a audiência nos próximos anos. Estamos satisfeitos por
os nossos adeptos estarem contentes com o nosso desporto, a nossa época, e pela forma como
responderam à pandemia global", afirmou o presidente e diretor-executivo da Fórmula 1, Stefano
Domenicali.A 72.ª temporada do "grande circo" tem início previsto para 28 de março, no Barém, e fim
agendado para 12 de dezembro, com a 23.ª etapa, em Abu Dhabi.Em 2020, Portimão acolheu o 17.º
Grande Prémio de Portugal, 24 anos depois das últimas edições, disputadas nos circuitos da Boavista
(1958 e 1960) e de Monsanto (1959) e no autódromo do Estoril (1984-1996), na sequência da
reorganização do Mundial devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.O circuito algarvio não
integra o calendário de 2021, mas, segundo o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e
Karting (FPAK), Ni Amorim, o regresso da Fórmula 1 a Portugal, em maio, está dependente de "haver
público" ou, "não podendo haver público, de um apoio do Governo".
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Faturação cai mais de 90% em mais de metade do alojamento
turístico
Mais de metade das empresas do alojamento turístico em atividade no mês de janeiro
registaram quebras de faturação superiores a 90%, de acordo com um inquérito da
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), hoje divulgado.

"O inquérito de janeiro, mensalmente realizado pela AHRESP, evidencia contínuos despedimentos e
empresas no limite da sua sobrevivência", afirmou a associação, dando conta de que as 1.042 respostas
válidas obtidas junto das empresas inquiridas revelaram que "56% das empresas registaram perdas
acima dos 90%", no setor do alojamento turístico.Consequentemente, 26% das empresas disseram que
não conseguiram pagar os salários em janeiro e 8% só o fez parcialmente.O inquérito concluiu também
que 31% das empresas estão com a atividade suspensa e, das empresas de alojamento turístico em
funcionamento, em janeiro, 42% não registou qualquer ocupação e 32% indicou uma ocupação até
10%.Segundo a AHRESP, "para o mês de fevereiro, 65% das empresas estimam uma taxa de ocupação
zero e 19% das empresas perspetivam uma ocupação máxima de 10%"."À data de preenchimento do
inquérito, apenas 12% das empresas indicaram ter reservas para o período da Páscoa", acrescentou a
associação.Neste contexto, 16% das empresas ponderam avançar para insolvência "por não
conseguirem suportar todos os normais encargos da sua atividade", concluiu o inquérito.Relativamente
aos postos de trabalho, 28% das empresas disseram já ter despedido trabalhadores desde o início da
pandemia e, destas, 34% reduziram em mais de 50% os postos de trabalho a seu cargo.Das empresas
inquiridas, 8% assumiram que não vão conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do
primeiro trimestre de 2021.Relativamente aos apoios disponibilizados pelo Governo, 29% das empresas
não foram elegíveis para apresentar candidatura ao Apoio à Retoma Progressiva e, destas, 17%
indicaram como motivo terem recorrido ao Incentivo Extraordinário em 2020, na modalidade de dois
salários mínimos nacionais.Já no que diz respeito aos novos programas de apoio a fundo perdido, a
AHRESP apontou que "muitas empresas vão ficar de fora", uma vez que "50% não apresentaram
candidatura ao Apoiar.PT, das quais 34% não cumpre com os requisitos de acesso".Em janeiro apenas
10% das empresas de alojamento turístico tinha apresentado candidatura ao Apoiar + Simples,
específico para empresários em nome individual no regime simplificado, e 38% indicaram estarem
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excluídos deste apoio, das quais 60% por não terem trabalhadores a cargo.Relativamente ao programa
Apoiar Rendas, recentemente disponibilizado, "21% das empresas também indicaram estar excluídas,
25% das quais pelo facto do contrato não ser enquadrado como arrendamento para fins não
habitacionais, e 15% por terem registado quebras inferiores a 25%", explicou a associação."Decorrido
cerca de um mês deste novo encerramento obrigatório da restauração e similares, bem como a
suspensão da atividade do alojamento turístico por ausência de procura, é urgente o reforço imediato
dos apoios a fundo perdido", defendeu a AHRESP.A associação considera necessária a criação de um
"Mecanismo Único de Apoio às Empresas, que permita um acesso ágil, simplificado e concentrado,
através de uma única candidatura, aos apoios disponíveis", uma medida já proposta ao Governo."As
nossas empresas são das que geram maior efeito indireto e induzido em toda a cadeia de valor e é, por
isso, absolutamente necessário que sejam envidados todos os esforços para que consigamos manter
estas atividades, que trarão forte valor acrescentado, contribuindo para a tão aguardada recuperação do
país", sublinhou a AHRESP.Leia Também: AO MINUTO: Voltar à escola é "uma urgência"; Turismo vai
recuperar
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“O destino Portugal será mais forte se fizermos as parcerias
adequadas a nível transfronteiriço, criando um destino ibérico” |
Ambitur
Rita Marques, secretária de Estado do T urismo, foi uma das participantes no Winebinar
promovido pelo T urismo do Porto e Norte de Portugal, na passada sexta-feira, dia 5, a
propósito do “Poder das marcas regionais”. A responsável frisou que o turismo é,
provavelmente, um dos poucos setores em Portugal com uma estratégia, “que resultou
de um processo participativo, e que identificou claramente, de uma forma muito
assertiva, as prioridades de um setor, mobilizando todos os agentes, públicos e privados,
e estabelecendo um modelo de governança desce

Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, foi uma das participantes no Winebinar promovido pelo
Turismo do Porto e Norte de Portugal, na passada sexta-feira, dia 5, a propósito do “Poder das marcas
regionais”. A responsável frisou que o turismo é, provavelmente, um dos poucos setores em Portugal
com uma estratégia, “que resultou de um processo participativo, e que identificou claramente, de uma
forma muito assertiva, as prioridades de um setor, mobilizando todos os agentes, públicos e privados, e
estabelecendo um modelo de governança descentralizado”. A governante não hesitou em reconhecer
que este modelo assenta nas entidades regionais de turismo e nas agências regionais de promoção
turística, e que estas entidades “têm tido um papel fundamental na estruturação do produto turístico e
na alavancagem da promoção internacional dos vários destinos”.“Este modelo de governança
desconcentrado, em que a soma das partes representa muito mais do que um todo, tem-nos permitido
criar esta marca Portugal, uma marca forte, ambiciosa e com um futuro muito certo de sucesso”,
resumiu Rita Marques. E garante estar confiante de que “conseguiremos em breve celebrar boas vitórias
para o nosso turismo”.A secretária de Estado do Turismo lembrou ainda que “o destino Portugal será
mais forte se fizermos as parcerias adequadas, em especial as transfronteiriças, em particular com a
Espanha, criando um destino ibérico que possa construir uma marca com maior massa crítica,
essencialmente relevante para os mercados emissores mais longínquos”. Recordando que em 2019, o
país teve taxas de crescimento nos EUA, Canadá ou Brasil, Rita Marques salienta que é “importante
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continuar a acreditar que Portugal pode atrair estes mercados, mas poderá fazê-lo de forma mais fácil
com uma parceria estratégica com os nossos vizinhos espanhóis”.A responsável pela pasta do Turismo
terminou afirmando acreditar que “2021 será pelo menos um pouco melhor que 2020, rumo a um ano
2022 muito melhor do que estes dois”. Isto porque “temos equipa e, sobretudo, uma grande ambição
comum: fazer do turismo um setor de referência em Portugal, e não podemos deixar ficar mal quem
acredita que assim é”.
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