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Melhor verão este ano na UE não permite recuperação total do
turismo
A Comissão Europeia espera que o verão de 2021 seja melhor para o turismo europeu do
que 2020, mas não prevê uma recuperação total do setor para níveis pré-pandemia este
ano, após Portugal ser dos mais impactados.

"Pelo lado positivo, a forte procura reprimida, bem como as elevadas poupanças são suscetíveis de
conduzir a uma estação de verão mais forte do que em 2020", estima o executivo comunitário, nas
previsões macroeconómicas intercalares de inverno para este ano, hoje divulgadas.Ainda assim, "dada a
incerteza do planeamento e o possível desejo de evitar multidões, [...] isto irá provavelmente resultar
em mais viagens espontâneas no país de origem ou para destinos alcançáveis por carro", acrescenta o
executivo comunitário, prevendo uma "recuperação relativamente mais vigorosa" no turismo costeiro e
rural.Porém, "não se espera que os fluxos turísticos no seu conjunto recuperem totalmente até aos seus
níveis pré-crise em 2021", aponta a Comissão Europeia.Certo é que, segundo a instituição, a pandemia
de covid-19 "vai continuar a moldar as perspetivas do setor para este ano, tanto diretamente através
das restrições governamentais às viagens não essenciais, como indiretamente porque os turistas
potenciais querem limitar os riscos sanitários até ser alcançada a imunidade de grupo" através da
vacinação.No documento, o executivo comunitário reforça que a "incerteza de planeamento pode
também ter um grande impacto em 2021, especialmente para áreas normalmente alcançadas por
transporte aéreo"."Espera-se que as viagens extracomunitárias demorem mais tempo a recuperar e,
como consequência, as viagens pela cidade terão um impacto adicional", adianta a instituição.No que
toca às receitas turísticas, "continuarão a ser afetadas" este ano porque são esses mesmos turistas
estrangeiros que costumam "gastar mais por dia", diz ainda.De acordo com dados apresentados pela
instituição nas previsões, Portugal foi o sexto país da UE com maior queda no total de noites passadas
nos alojamentos turísticos em 2020 face ao ano anterior, que ascendeu a -61% (total de 30 milhões)
em termos totais e a -74% (total de 14 milhões) no caso de não residentes.Pior que Portugal só Grécia,
Malta, Irlanda, Espanha e Chipre.Relativamente ao desempenho turístico regional entre janeiro e
dezembro de 2020, a região de Lisboa foi a mais afetada do país pela pandemia, com um recuo acima
dos 70%.Hoje em conferência de imprensa em Bruxelas, o comissário europeu da Economia, Paolo
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Gentiloni, atribuiu a revisão em baixa da recuperação económica em Portugal este ano sobretudo à
dependência do país relativamente ao turismo externo, fortemente afetado pela pandemia da covid-
19.Quando questionado sobre uma subida do Produto Interno Bruto (PIB) em Portugal de 4,1% em
2021, quando em novembro antecipava 5,4%, o responsável notou que as previsões são menos
otimistas para "a maioria dos Estados-membros", mas admitiu que Portugal é particularmente afetado
pela persistência da pandemia."Portugal é substancialmente afetado por um dos setores em maiores
dificuldades, que é não só o turismo em geral, mas em particular o turismo externo. E o turismo externo
por si só representa 8% do PIB em Portugal, pelo que é fácil imaginar o quanto é afetado pela
pandemia", observou o comissário italiano.Paolo Gentiloni disse, todavia, acreditar que, tal como
projetado para a generalidade da economia europeia, um forte desempenho da economia portuguesa
"no segundo semestre deste ano e, sobretudo, no próximo ano", fruto de uma campanha bem sucedida
de vacinação contra a covid-19 e consequentemente alívio das medidas restritivas, permitirá melhorar as
projeções macroeconómicas.
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Gentiloni atribui revisão em baixa da retoma portuguesa a
turismo externo
O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, atribuiu hoje a revisão em baixa da
recuperação económica em Portugal este ano sobretudo à dependência do país
relativamente ao turismo externo, fortemente afetado pela pandemia da covid-19.

Na conferência de imprensa de apresentação das previsões económicas de inverno, Gentiloni,
questionado sobre a revisão em baixa do ritmo de recuperação da economia portuguesa -- Bruxelas
prevê agora uma subida do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 de 4,1%, quando em novembro
antecipava 5,4% -, notou que as previsões são menos otimistas para "a maioria dos Estados-
membros", mas admitiu que Portugal é particularmente afetado pela persistência da pandemia e as
restrições associadas."Portugal é substancialmente afetado por um dos setores em maiores dificuldades,
que é não só o turismo em geral, mas em particular o turismo externo. E o turismo externo por si só
representa 8% do PIB em Portugal, pelo que é fácil imaginar o quanto [o país] é afetado pela pandemia",
observou o comissário italiano.Gentiloni disse, todavia, acreditar que, tal como projetado para a
generalidade da economia europeia, um forte desempenho da economia portuguesa "no segundo
semestre deste ano e, sobretudo, no próximo ano", fruto também de uma melhoria da situação
epidemiológica e consequente alívio das medidas restritivas, permitirá melhorar as projeções
macroeconómicas.Nestas previsões intercalares de inverno hoje divulgadas, a Comissão Europeia prevê
um crescimento do PIB português de 4,1%, uma revisão em baixa da previsão de 5,4% feita em
novembro, a quinta mais acentuada entre os países da zona euro.Em contrapartida, para 2022 a
Comissão Europeia reviu em alta a expectativa de crescimento, subindo dos 3,5% apontados em
novembro para uma previsão de 4,3%."Com a introdução de um confinamento mais rigoroso a meio de
janeiro de 2021, o PIB deverá cair novamente no primeiro trimestre de 2021, antes de começar a
recuperar no segundo trimestre do ano, com uma maior retoma nos meses de verão", pode ler-se na
secção dedicada a Portugal das previsões macroeconómicas de inverno hoje divulgadas.Bruxelas aponta
no documento que tem "expectativas para uma retoma notável no turismo no verão, particularmente
nas viagens intra-UE, e uma recuperação mais gradual posteriormente", apesar de o setor dever
permanecer "um pouco abaixo do seu nível pré-crise até ao final do período das previsões".Quanto ao
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PIB, "é esperado um regresso completo aos níveis de pré-pandemia perto do final de 2022, mas os
riscos permanecem significativos devido à grande dependência do país do turismo externo, que continua
a enfrentar incertezas relacionadas com a evolução da pandemia", sublinhava já a Comissão.Leia
Também: Economia europeia regressa aos níveis pré-pandemia em 2022, diz Gentiloni
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A Associação da Hotelaria de Portugal pede uma linha específica
de apoio a fundo perdido para o setor conseguir sobreviver
A Associação da Hotelaria de Portugal pede uma linha específica de apoio a fundo perdido
para o setor conseguir sobreviver

A Associação da Hotelaria de Portugal pede uma linha específica de apoio a fundo perdido para o setor
conseguir sobreviver
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AHP quer linha de apoio específica para a hotelaria
A AHP – Associação da Hotelaria de Portugal pediu a criação de uma linha de apoio
específica para a hotelaria, porque a “nova linha de apoio às empresas exportadoras (...)
não chegou às empresas hoteleiras”.

A AHP – Associação da Hotelaria de Portugal pediu a criação de uma linha de apoio específica para a
hotelaria, porque a “nova linha de apoio às empresas exportadoras (...) não chegou às empresas
hoteleiras”.Citado num comunicado, Raul Martins afirmou que a quota dos “principais bancos do sistema”
relativa à Linha de Apoio às empresas exportadoras da Indústria e do Turismo esgotou nas 24 horas
após o seu lançamento, a 18 de Janeiro, apesar de ter sido “reforçada” e de ter sido referido “que as
small mid cap e as mid cap do Turismo teriam acesso como empresas exportadoras fortemente
impactadas pela pandemia”.O presidente da AHP considera “inexplicável e muito grave que o principal
setor exportador do país e aquele onde o impacto das restrições internacionais mais se faz sentir seja
precisamente aquele onde estes empréstimos não chegam”. “É imprescindível que seja criada para as
empresas hoteleiras uma linha específica e exclusiva, com períodos de carência e maturidade muito
alargados, parte substancial a fundo perdido e condições de acesso que atendam às características do
setor hoteleiro”, afirmou Raul Martins, alertando que “sem isso as empresas hoteleiras de média
dimensão não vão sobreviver a este longo inverno do Turismo e na reabertura não vão estar cá para
puxar pela economia do País”. Clique para ver mais: HotelariaClique para ver mais: AHP
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Melhor verão este ano na UE não permite recuperação total do
turismo
A Comissão Europeia espera que o verão de 2021 seja melhor para o turismo europeu do
que 2020, mas não prevê uma recuperação total do setor para níveis pré-pandemia este
ano, após Portugal ser dos mais impactados.

"Pelo lado positivo, a forte procura reprimida, bem como as elevadas poupanças são suscetíveis de
conduzir a uma estação de verão mais forte do que em 2020", estima o executivo comunitário, nas
previsões macroeconómicas intercalares de inverno para este ano, hoje divulgadas. Ainda assim, "dada a
incerteza do planeamento e o possível desejo de evitar multidões, [...] isto irá provavelmente resultar
em mais viagens espontâneas no país de origem ou para destinos alcançáveis por carro", acrescenta o
executivo comunitário, prevendo uma "recuperação relativamente mais vigorosa" no turismo costeiro e
rural. Porém, "não se espera que os fluxos turísticos no seu conjunto recuperem totalmente até aos
seus níveis pré-crise em 2021", aponta a Comissão Europeia. Certo é que, segundo a instituição, a
pandemia de covid-19 "vai continuar a moldar as perspetivas do setor para este ano, tanto diretamente
através das restrições governamentais às viagens não essenciais, como indiretamente porque os turistas
potenciais querem limitar os riscos sanitários até ser alcançada a imunidade de grupo" através da
vacinação. No documento, o executivo comunitário reforça que a "incerteza de planeamento pode
também ter um grande impacto em 2021, especialmente para áreas normalmente alcançadas por
transporte aéreo". "Espera-se que as viagens extracomunitárias demorem mais tempo a recuperar e,
como consequência, as viagens pela cidade terão um impacto adicional", adianta a instituição. No que
toca às receitas turísticas, "continuarão a ser afetadas" este ano porque são esses mesmos turistas
estrangeiros que costumam "gastar mais por dia", diz ainda. De acordo com dados apresentados pela
instituição nas previsões, Portugal foi o sexto país da UE com maior queda no total de noites passadas
nos alojamentos turísticos em 2020 face ao ano anterior, que ascendeu a -61% (total de 30 milhões)
em termos totais e a -74% (total de 14 milhões) no caso de não residentes. Pior que Portugal só Grécia,
Malta, Irlanda, Espanha e Chipre. Relativamente ao desempenho turístico regional entre janeiro e
dezembro de 2020, a região de Lisboa foi a mais afetada do país pela pandemia, com um recuo acima
dos 70%. Hoje em conferência de imprensa em Bruxelas, o comissário europeu da Economia, Paolo
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Gentiloni, atribuiu a revisão em baixa da recuperação económica em Portugal este ano sobretudo à
dependência do país relativamente ao turismo externo, fortemente afetado pela pandemia da covid-19.
Quando questionado sobre uma subida do Produto Interno Bruto (PIB) em Portugal de 4,1% em 2021,
quando em novembro antecipava 5,4%, o responsável notou que as previsões são menos otimistas
para "a maioria dos Estados-membros", mas admitiu que Portugal é particularmente afetado pela
persistência da pandemia. "Portugal é substancialmente afetado por um dos setores em maiores
dificuldades, que é não só o turismo em geral, mas em particular o turismo externo. E o turismo externo
por si só representa 8% do PIB em Portugal, pelo que é fácil imaginar o quanto é afetado pela
pandemia", observou o comissário italiano. Paolo Gentiloni disse, todavia, acreditar que, tal como
projetado para a generalidade da economia europeia, um forte desempenho da economia portuguesa
"no segundo semestre deste ano e, sobretudo, no próximo ano", fruto de uma campanha bem sucedida
de vacinação contra a covid-19 e consequentemente alívio das medidas restritivas, permitirá melhorar as
projeções macroeconómicas.
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Comissão Europeia revê em baixa crescimento do PIB português
devido à dependência do turismo
Bruxelas aponta no documento que tem "expectativas para uma retoma notável no
turismo no verão, particularmente nas viagens intra-UE".

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, atribuiu, esta quinta-feira, a revisão em baixa da
recuperação económica em Portugal este ano sobretudo à dependência do país relativamente ao turismo
externo, fortemente afetado pela pandemia da covid-19.Na conferência de imprensa de apresentação
das previsões económicas de inverno, Gentiloni, questionado sobre a revisão em baixa do ritmo de
recuperação da economia portuguesa – Bruxelas prevê agora uma subida do Produto Interno Bruto (PIB)
em 2021 de 4,1%, quando em novembro antecipava 5,4% -, notou que as previsões são menos
otimistas para “a maioria dos Estados-membros”, mas admitiu que Portugal é particularmente afetado
pela persistência da pandemia e as restrições associadas.“Portugal é substancialmente afetado por um
dos setores em maiores dificuldades, que é não só o turismo em geral, mas em particular o turismo
externo. E o turismo externo por si só representa 8% do PIB em Portugal, pelo que é fácil imaginar o
quanto [o país] é afetado pela pandemia”, observou o comissário italiano.Gentiloni disse, todavia,
acreditar que, tal como projetado para a generalidade da economia europeia, um forte desempenho da
economia portuguesa “no segundo semestre deste ano e, sobretudo, no próximo ano”, fruto também
de uma melhoria da situação epidemiológica e consequente alívio das medidas restritivas, permitirá
melhorar as projeções macroeconómicas.Em contrapartida, para 2022 a Comissão Europeia reviu em
alta a expectativa de crescimento, subindo dos 3,5% apontados em novembro para uma previsão de
4,3%.“Com a introdução de um confinamento mais rigoroso a meio de janeiro de 2021, o PIB deverá
cair novamente no primeiro trimestre de 2021, antes de começar a recuperar no segundo trimestre do
ano, com uma maior retoma nos meses de verão”, pode ler-se na secção dedicada a Portugal das
previsões macroeconómicas de inverno divulgadas.Bruxelas aponta no documento que tem
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“expectativas para uma retoma notável no turismo no verão, particularmente nas viagens intra-UE, e
uma recuperação mais gradual posteriormente”, apesar de o setor dever permanecer “um pouco abaixo
do seu nível pré-crise até ao final do período das previsões”.Quanto ao PIB, “é esperado um regresso
completo aos níveis de pré-pandemia perto do final de 2022, mas os riscos permanecem significativos
devido à grande dependência do país do turismo externo, que continua a enfrentar incertezas
relacionadas com a evolução da pandemia”, sublinhava já a Comissão.
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Covid-19. Associação da Hotelaria pede linha específica de apoio
a fundo perdido
Setor só deve começar a recuperar a partir de junho.

A Associação da Hotelaria de Portugal pede ao Governo a prorrogação das moratórias bancárias e dos
reembolsos das linhas de financiamento da covid-19. "Nós estamos muito preocupados. Os hóteis, 80%,
estão fechados e não têm receitas para fazer face aos custos fixos nem aos empréstimos. Portanto se a
pandemia atrasou ou foi prolongada por mais um ano, no mínimo tem que haver um adiamento para as
linhas covid e para as linhas a longo prazo", defendeu Raul Martins, presidente da associação. Raul
Martins diz que os apoios a fundo perdido se aplicam apenas às micro e pequenas empresas, o que não
é o caso da maioria das que pertencem ao setor hoteleiro.
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Governo britânico avisa cidadãos que ainda é cedo para
marcarem férias
O primeiro-ministro Boris Johnson admitiu a possibilidade de suavizar as medidas do
confinamento no fim de fevereiro, embora sem qualquer promessa, mas sustentou que
os cidadãos precisam de ser "um pouco mais pacientes".

O secretário dos Transportes britânico, Grant Shapps, está a aconselhar os cidadãos a não marcarem já
as férias de verão por causa da evolução do vírus, revela a “BBC”. Shapps admitiu à publicação que não
sabe “em que ponto de situação” o Reino Unido estará no verão, e que isso pode influenciar a existência
de corredores aéreos.O primeiro-ministro Boris Johnson admitiu a possibilidade de suavizar as medidas
do confinamento no fim de fevereiro, embora sem qualquer promessa, mas sustentou que os cidadãos
precisam de ser “um pouco mais pacientes”. O conservador membro do Parlamento, Charles Walker
implorou a Johnson para “entregar algo por que a população anseie”.“Tivemos férias de verão no ano
passado quando não tínhamos vacina. Agora que temos as vacinas a serem administradas dizem-se
para não marcarmos férias de verão”, apontou o membro conservador. “Sob as regras do
confinamento, as viagens para férias são proibidas no Reino Unido, mas a quebra no número de casos de
coronavírus alimentou as esperanças de um regresso à normalidade durante a primavera ou verão”.O
secretário dos Transportes admitiu não saber a resposta à questão das férias de verão, uma vez que
ainda faltam alguns meses para a época alta. “Ainda é cedo para dar essa informação. O melhor
conselho é: fazer nada nesta fase”, disse Grant Shapps.O primeiro-ministro britânico admitiu, em
conferência de imprensa, que já não faltava muito tempo para o mapa de recuperação contra a Covid
que o gabinete em Downing Street idealizou. “Espero que seja possível obter mais clarificações até
então”, acrescentando que entende “que as pessoas querem fazer planos agora”, de forma a
conseguirem férias mais baratas.Segundo dados disponibilizados pela entidade Statista, os turistas
gastaram 19,5 mil milhões de libras (22,23 mil milhões de euros), enquanto os cidadãos britânicos
gastaram 62,3 mil milhões de libras (71,02 mil milhões de euros) em viagens para o estrangeiro. Ler
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Férias na praia são o tipo de férias mais popular entre alemães,
diz estudo
O turismo de natureza e as atividades ao ar livre têm conquistado cada vez mais adeptos
e assumem-se como tendências incontornáveis.

Entre os alemães, as férias na praia são de longe o tipo de férias mais popular, mas as experiências na
natureza e atividades ao ar livre tornaram-se mais relevantes durante a pandemia do coronavírus. Estas
são algumas das principais conclusões de uma análise promovida pela Statista, uma das análises sobre
consumo do mundo, solicitada pela ITB Berlin.Os dados revelam que as as preferências dos tipos de
férias dos turistas alemães  permaneceram mais ou menos estáveis ??durante a crise pandémica.
Assim, em 2018, mais da metade dos cidadãos alemães entrevistados com idades entre 18 e 64 anos
disseram preferir férias na praia, que emergiu como o vencedor absoluto entre os vários tipos de férias.
Visitas a familiares e amigos, viagens de fim de semana e estadas em resorts com tudo incluído
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ocuparam o segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente. Em 2020, todos os tipos de férias
sofreram uma queda acentuada, fruto da situação pandémica que se vive por todo o mundo.No ano
passado, as férias na praia voltaram a liderar as preferências, mas notou-se um crescimento nas férias
em regiões montanhosas, juntamente com experiências na natureza e atividades ao ar livre. No sentido
inverso, a procura por férias associadas a cidades viram diminuída a sua atratividade.A tendência de
férias na natureza na Alemanha, que aumentou durante a pandemia do coronavírus, reflete-se em
pesquisas relativamente frequentes no Google por certas palavras-chave. No verão de 2020, as
pesquisas por “caminhadas” e “passeios de bicicleta” foram muito mais frequentes do que em 2019.
Essa tendência de férias na natureza também é confirmada pelos acessos às páginas dos sites mais
populares da Alemanha para atividades ao ar livre, que também registaram um grande aumento de
visitantes em 2020.Uma plataforma baseada em IA que oferece insights sobre o comportamento do
consumidor constata também que, atualmente, mais de dois milhões de alemães estão interessados ??
em caminhadas, dos quais cerca de 58% são mulheres e 42% são homens com idade média de 32
anos. “Este público-alvo leva a consciência ambiental e as mudanças climáticas muito a sério”, salienta o
estudo. No geral, as viagens sustentáveis ??parecem ser um tópico cada vez mais importante para a
indústria do turismo.
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Bruxelas: Portugal é muito afetado pela quebra do turismo
estrangeiro, mas "isso pode mudar na segunda metade deste
ano"
O comissário europeu para a economia salienta que "Portugal está também afetado por
um dos setores em maiores dificuldades, que não é só o turismo em geral, mas
principalmente o turismo estrangeiro", mas considera que cenário poderá melhorar na
segunda metade do ano e em 2022.

O comissário europeu para a economia, Paolo Gentiloni, frisou que Portugal está a ser muito afetado pela
quebra do turismo estrangeiro, mas Bruxelas está confiante de uma recuperação do setor no verão,
contribuindo para a retoma económica no segundo semestre e especialmente no próximo ano.“Portugal
está também afetado por um dos setores em maiores dificuldades, que não é só o turismo em geral,
mas principalmente o turismo estrangeiro. Só o turismo estrangeiro representa 8% do PIB em Portugal”,
disse o responsável do executivo comunitário esta quinta-feira durante uma conferência de imprensa, em
Bruxelas, depois da publicação das projeções de outono.Segundo as projeções da Comissão Europeia, a
economia portuguesa deverá recuperar a partir do segundo trimestre, depois da queda esperada no
primeiro trimestre do ano, com o PIB a expandir 4,1% este ano, menos 1,3 pontos percentuais (p.p.) do
que o previsto no relatório anterior. No entanto, os técnicos da Comissão estão mais otimista para
2022, para o qual projetam um crescimento da economia portuguesa de 4,3%, mais 0,8 p.p. do que
anteriormente.Paolo Gentiloni vincou que é conhecido o impacto que a pandemia teve no turismo
estrangeiro, mas está confiante que o setor recupere gradualmente em Portugal: “Na nossa previsão
acho que isso pode mudar na segunda metade deste ano, especialmente no próximo ano”, frisou.A
Comissão Europeia espera que a economia portuguesa, bem como a média da economia europeia,
regressa aos níveis pré-pandémicos no final de 2022. No entanto, admite que o início deste ano será
mais fraco do que o anteriormente esperado.“Não só para Portugal, podemos aplicar isso para a maioria
dos Estados-membros, temos um ritmo de crescimento menor para 2021. Isso está obviamente muito
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ligado à segunda onda [da pandemia] em que ainda estamos, mas não exclui a famosa ‘luz ao fundo do
túnel'”, disse.O comissário explicou que “como a recessão em 2020 não foi tão profunda como se
esperava, e graças aos avanços em matéria de vacinas, projetamos agora que a economia da União
Europeia regressará ao seu nível de PIB pré-crise já em 2022”.A Comissão Europeia projeta que a
economia da zona euro irá crescer 3,8% este ano e em 2022, enquanto na média da União Europeia a
expansão projetada é de 3,7% este ano e 3,9% em 2022.Mais pessimista, Bruxelas corta projeção do
crescimento da economia portuguesa para 4,1% este ano Ler mais
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Covid-19. Mais de metade dos produtores de vinho com quebras
nas vendas em 2020
Seis em cada 10 empresas que produzem vinho em Portugal viram as vendas cair no ano
passado. Entre as empresas com perdas, 361 tiveram quebras superiores a 50%.

A associação que congrega as 14 regiões vitivinícolas nacionais alertou esta quarta-feira que 61% das
1.716 empresas de vinhos do país venderam menos em 2020, estimando perdas superiores a 100
milhões de euros, devido à pandemia de Covid-19.“Das 1.716 empresas que foram abrangidas nesta
avaliação que todas as associações fizeram, 61%, ou seja, 1.049 empresas, tiveram vendas inferiores
às de 2019”, o que significa “um grande número de empresas com perdas”, revelou à agência Lusa o
presidente da Associação Nacional das Denominações de Origem Vitivinícolas (ANDOVI), Francisco
Mateus.Das 1.049 empresas com perdas, houve “216 que tiveram quebras [de vendas] até 20%, 408
quebras entre 20 e 50%” e 361 quebras superiores a 50%”, isto é, sofreram uma “quebra de cerca de
metade do que tinham vendido em 2019”, indicou.Segundo a análise à situação económica do setor a
nível nacional, no ano passado, traçada pela ANDOVI e à qual a Lusa teve acesso, as 1.049 empresas
com quebras “venderam menos 41,3 milhões de litros, o que equivale a 55 milhões de
garrafas”.“Assumindo um valor médio de dois euros por garrafa, estima-se que as quebras nas vendas
em 2020 superaram 100 milhões de euros que não foram vendidos” por estas empresas que
comercializam vinhos com Denominação de Origem (DO) e Indicação Geográfica (IG), pode ler-se no
documento.Para Francisco Mateus, a situação “é alarmante” e retrata a existência de “um conjunto
muito grande de empresas” que teve quebras, “traduzidas em litros e em garrafas”, pelo que “há um
volume muito grande de vinho que não foi vendido e está na casa dos produtores”.“Não houve
faturação, não houve entrada de dinheiro nessas empresas” e, com o novo ano, essas mesmas
empresas “voltam a ter todo o ciclo produtivo que está a correr”, nomeadamente “todos os encargos
que têm de fazer na vinha, com as podas que já fizeram, os tratamentos que vão fazer”, sem que
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“estejam a faturar”, alertou. E o problema “é que são as empresas de menor dimensão, que vendem
menos quantidade por ano, que estão a ser as mais atingidas”, realçou.No âmbito das medidas de
combate à pandemia de Covid-19, o canal HORECA, da restauração e do turismo, foi afetado, porque
estes estabelecimentos foram fechados, afetando muitos destes produtores de vinho, pois, este é o seu
principal canal de vendas, lembrou Francisco Mateus.“Quando olhamos para estas empresas e tentamos
perceber quais são os canais de vendas onde elas normalmente estão a atuar é, essencialmente, ao nível
do HORECA, da hotelaria e da restauração, que, pelos dados que temos, foi também o setor mais
afetado nas vendas em Portugal”, afirmou.Há “muitas empresas” do setor do vinho “espalhadas por
todo o país” que “estão a ser muito afetadas por estes efeitos da pandemia, pela quebra no turismo,
pelo fecho dos restaurantes, e, portanto, têm de ser apoiadas” pelo Governo, defendeu.
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Jet2 prolonga suspensão de voos e operações turísticas até 14
de Abril
A companhia aérea Jet2.com e o operador turístico Jet2Holidays prolongaram a
suspensão de voos e operações turísticas até 14 de Abril, “devido à incerteza actual e às
restrições causadas pela pandemia de covid-19”.

A companhia aérea Jet2.com e o operador turístico Jet2Holidays prolongaram a suspensão de voos e
operações turísticas até 14 de Abril, “devido à incerteza actual e às restrições causadas pela pandemia
de covid-19”.A Jet2, que é o segundo maior operador do Reino Unido, já tinha anunciado em Janeiro o
prolongamento da suspensão das suas operações até 25 de Março.Os clientes afectados pela extensão
da paralisação até 14 de Abril terão as suas reservas canceladas automaticamente e receberão o
reembolso total, anunciou a Jet2 no Twitter.Os clientes com reservas para viagens depois de 15 de Abril
receberão informações mais próximo da data das suas viagens.O Reino Unido impôs novas medidas
restritivas que incluem dez dias de quarentena obrigatória em hotéis para todas a chegadas a Inglaterra
de 33 países considerados de risco, incluindo Portugal, e dois testes PCR durante o isolamento (clique
para ler: Quarentena exigida em Inglaterra a viajantes de Portugal e outros países custa 2.000 euros por
pessoa). 
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Bruxelas piora previsões do crescimento português para 4,1%
este ano
A Comissão Europeia prevê um crescimento do PIB português de 4,1%, uma revisão em
baixa da previsão de 5,4% feita em novembro - previsões macroeconómicas de inverno
hoje divulgadas

A Comissão Europeia (CE) prevê um crescimento do produto interno bruto (PIB) português de 4,1%,
uma revisão em baixa da previsão de 5,4% feita em novembro, segundo as previsões macroeconómicas
de inverno hoje divulgadas.De acordo com os números hoje conhecidos, para 2022 a Comissão
Europeia reviu em alta a expectativa de crescimento, subindo dos 3,5% apontados em novembro para
uma previsão de 4,3%.O Governo português espera atualmente uma subida do PIB de 5,4% este ano,
de acordo com as previsões feitas aquando da apresentação do Orçamento do Estado de 2021
(OE2021), mas o ministro das Finanças já admitiu, na terça-feira, que o Governo terá de “rever
significativamente”o cenário macroeconómico, devido aos efeitos da pandemia de covid-19.As previsões
divulgadas hoje pelo executivo da União Europeia (UE) colocam os números portugueses acima dos da
zona euro, já que Bruxelas aponta para um crescimento de 3,8% no bloco dos países da moeda única,
tanto em 2021 como em 2022.“Com a introdução de um confinamento mais rigoroso a meio de janeiro
de 2021, o PIB deverá cair novamente no primeiro trimestre de 2021, antes de começar a recuperar no
segundo trimestre do ano, com uma maior retoma nos meses de verão”, pode ler-se na secção
dedicada a Portugal das previsões macroeconómicas de inverno hoje divulgadas.Bruxelas tem
“expectativas para uma retoma notável no turismo no verão, particularmente nas viagens intra-UE, e
uma recuperação mais gradual posteriormente”, apesar de o setor dever permanecer “um pouco abaixo
do seu nível pré-crise até ao final do período das previsões”.Quanto ao PIB, “é esperado um regresso
completo aos níveis de pré-pandemia perto do final de 2022, mas os riscos permanecem significativos
devido à grande dependência do país do turismo externo, que continua a enfrentar incertezas
relacionadas com a evolução da pandemia”.A Comissão Europeia ressalva, por outro lado, que as
medidas apresentadas no esboço do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) apresentadas em
outubro não estão contabilizadas, e representam um impacto positivo de 0,25% no PIB.“A procura,
deprimida, e a esperada subida do sentimento económico, deverão fomentar a recuperação económica.
O consumo privado também deverá beneficiar de um mercado de trabalho relativamente resiliente, onde
a queda do emprego compara favoravelmente com a do produto, e as transferências sociais públicas
providenciam mais apoio ao rendimento”, pode ler-se no texto que acompanha as previsões de hoje de
Bruxelas.Os números de hoje, intercalares, apresentam apenas previsões para o PIB e da inflação, e
nesse capítulo os preços portugueses deverão aumentar 0,9% em 2021 e 1,2% em 2022, segundo as
previsões do Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (HICP).“O aumento projetado dos preços da
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energia deverá ser o fator principal da inflação na primeira metade de 2021, seguido de uma subida
gradual nos preços dos serviços no terceiro trimestre de 2021”, refere a Comissão Europeia.Quanto ao
ano passado, o executivo europeu assinalou que a queda de 7,6% do PIB em 2020 se deveu ao impacto
da pandemia de covid-19, “com um impacto particularmente forte no grande setor da hospitalidade no
país”.Assim, “as exportações de serviços e investimento em equipamento registaram as maiores quedas
em 2020, mas o consumo privado também caiu significativamente, no meio de um aumento das
poupanças”.“Por outro lado, o investimento na construção continuou a crescer, ajudado pelo ciclo de
projetos financiados pela UE. Depois do choque inicial, a indústria transformadora também esteve
relativamente bem, recuperando para perto de níveis pré-crise”, assinala Bruxelas no relatório de hoje.JE
// EA
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Restrições às viagens. Governo britânico invoca lei com 40 anos
para incumpridores
Exigida quarentena de 10 dias à chegada ao Reino Unido para passageiros de países de
alto risco, como Portugal.

O Governo britânico vai invocar uma lei com 40 anos para acusar quem não cumpra as regras relativas a
passageiros que cheguem ao Reino Unido a partir de países de alto risco, como Portugal.A lei das
falsificações de 1981 vai ser aplicada a quem não preste informações às autoridades britanicas ou dê
dados falsos, no processo de entrada no Reino Unido.Esta postura está a ser fortemente criticada na
sociedade britânica. O ex-chefe da equipa legal do Governo, que se demitiu em janeiro, diz que comerá
uma máscara de proteção se algum dia um juiz condenar alguém a 10 anos de prisão. O partido
trabalhista classifica o anúncio como uma manobra enganosa.A partir de segunda-feira, quem viajar de
Portugal para o Reino Unido vai ter que fazer quarentena de 10 dias, em hotel selecionado pelo estado, e
pagar quase dois mil euros. É também obrigatório fazer um teste PCR ao segundo e oitavo dia.As regras
aplicam-se aos países de maior risco. Portugal é o único país europeu na lista vermelha britânica. Em
causa está a variante brasileira.A decisão do Governo britânico teve como base as frequentes ligações
entre Portugal e o Brasil. As ligações já foram suspensas, mas a decisão mantém-se.Em comunicado
enviado à SIC, o Ministério dos Transportes britânico reitera que o objetivo é proteger a saúde da
população.Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros português diz não existir nenhuma evidência da
presença com um mínimo de significado quer da variante brasileira quer da variante sul-africana.
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Decreto prevê venda de livros e redução do ruído durante
teletrabalho
O presidente da República já enviou para o Parlamento o diploma que renova o estado de
emergência até dia 1 de março. "Continua a manter-se situação de calamidade",
argumenta Marcelo. Há quatro principais novidades face ao anterior decreto.

O presidente da República já enviou para o Parlamento o diploma que renova o estado de emergência
até dia 1 de março. "Continua a manter-se situação de calamidade", argumenta Marcelo. Há quatro
principais novidades face ao anterior decreto."Depois de ouvido o Governo, que se pronunciou esta noite
em sentido favorável, o Presidente da República acabou de enviar à Assembleia da República, para
autorização desta, o projeto de diploma que renova o estado de emergência por quinze dias, até 1 de
março de 2021, permitindo adotar medidas necessárias à contenção da propagação da doença covid-
19", informa uma nota publicada esta quarta-feira no site da Presidência.A renovação do estado de
emergência tem a duração de 15 dias, desde as 0 horas do dia 15 de fevereiro até às 23.59 do dia 1 de
março. O novo decreto, que será votado na quinta-feira pelo Parlamento, tem algumas novidades em
relação ao anterior, que previa o fecho de fronteiras, ensino à distância e a contratação de médicos
reformados e formados no estrangeiro.Quanto ao funcionamento das escolas, o diploma subscreve o
anterior e acrescenta que "deverá ser definido um plano faseado de reabertura com base em critérios
objetivos e respeitando os desígnios de saúde pública".Sobre a circulação internacional, o documento
prevê que possam ser estabelecidos "controlos fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos
sanitários e fitossanitários em portos e aeroportos", com a finalidade de "impedir" ou "condicionar" a
entrada ou saída no/do território nacional (o anterior decreto só fazia referência à entrada). O Governo
pode no entanto, ressalva o diploma, "estabelecer regras diferenciadas para certas categorias de
cidadãos, designadamente por razões profissionais ou de ensino, como os estudantes Erasmus."No que
diz respeito à "iniciativa privada, social e cooperativa", prevê, por exemplo, que possam "ser
determinados níveis de ruído mais reduzidos em decibéis ou em certos períodos horários, nos edifícios
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habitacionais, de modo a não perturbar os trabalhadores em teletrabalho".No mesmo ponto, o diploma
exclui os livros das limitações de venda em supermercados: "Podem ser estabelecidas limitações à venda
de certos produtos nos estabelecimentos que continuem abertos, com exclusão designadamente de
livros e materiais escolares, que devem continuar disponíveis para estudantes e cidadãos em geral".
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Britânicos avisados para não marcar férias para este verão -
Renascença
O Governo pede que não se façam planos de viagens nem para o estrangeiro, nem
internamente.

Veja também: Os cidadãos do Reino Unido estão a ser avisados pelo Governo para não fazerem
quaisquer planos de viagem e de férias para o verão, pelo menos por enquanto. O ministro dos
Transportes, Grant Shapps, disse em entrevista à BBC que o melhor é não fazer planos nenhuns. “Até
sabermos como sair do confinamento, o que só acontecerá quando tivermos mais dados e mais
informação sobre as vacinas, por favor não marquem férias”, disse. A notícia foi recebida com desalento
pelos britânicos, já saturados por meses de medidas restritivas motivadas pela Covid-19 e é
preocupante também para países do Sul da Europa, incluindo Portugal, que dependem muito do turismo
das ilhas britânicas. Para piorar a situação, contudo, o Governo já pediu que não se cancelem apenas os
planos para viajar para o estrangeiro, mas mesmo os de viajar dentro do país. Muitos esperavam que o
sucesso do programa de vacinação permitisse levantar as restrições a tempo do verão, mas o Governo
diz que não basta ter a população vacinada, pois é necessário esperar que outros países também o
façam, sobretudo perante o surgimento de variantes mais perigosas do vírus, como a da África do Sul e
do Brasil. As declarações de Shapps surgem no dia depois de o Governo ter anunciado penas muito
pesadas para quem tentar fugir à quarentena obrigatória depois de regressar de países de risco, ou para
quem tentar esconder o facto de ter viajado desses países. Os ofensores arriscam 10 anos de cadeia ou
multas até perto de 11,500 euros (10 mil libras). A partir de dia 15 de fevereiro o Reino Unido fecha as
fronteiras a todos os cidadãos estrangeiros, exceto aos da Irlanda. Mesmo os irlandeses e britânicos que
regressem ao país a partir dessa data serão obrigados a pagar dez dias de quarentena num hotel
aprovado pelo Governo, mais transporte até ao hotel, por um custo de perto de dois mil euros. Portugal
faz parte da lista negra de países de risco, segundo o Governo britânico.
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