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TAP espera atingir 90% da actividade de 2019 neste Verão
A companhia aérea mantém um “optimismo cauteloso” para este ano. Por esta altura,
está a cobrir o risco associado a cerca de metade do combustível que consome.

À semelhança do resto do sector, a TAP só deverá regressar em pleno aos níveis de actividade que eram
registados antes da pandemia a partir do próximo ano. Mas a recuperação esperada para este ano será
exponencial: no pico da época alta, neste Verão, a companhia aérea espera já ter atingido 90% dos
níveis de 2019.

As perspectivas foram partilhadas esta segunda-feira pela presidente executiva da TAP, Christine
Ourmières-Widener. “O primeiro semestre do ano passado arrancou com desafios operacionais
relacionados com a pandemia, mas a capacidade e a procura recuperaram fortemente no segundo
semestre. Nesta altura, temos um optimismo cauteloso para 2022”, apontou a responsável, durante a
apresentação de resultados anuais da TAP que, em 2021, reportou prejuízos recorde de 1600 milhões
de euros.

A justificar este optimismo está a forte recuperação da procura esperada pela TAP, que está em linha
com as previsões do restante sector. Assim, a expectativa é que, no segundo semestre de 2022, a
companhia aérea atinja 90% dos níveis de actividade registados no mesmo período de 2019.

Ainda assim, vários factores condicionam estas expectativas. “Há uma grande volatilidade a nível global.
Não conseguimos prever qual será a evolução da covid-19 e, ao mesmo tempo, a guerra na Ucrânia
criou desafios adicionais para algumas companhias aéreas. Para nós, implica um aumento significativo
dos custos do combustível, bem como um impacto adicional com as taxas de câmbio e a inflação”,
detalhou Christine Ourmières-Widener.

Para fazer face a estes riscos, a TAP vai manter a política de cobertura de jet fuel, iniciada em Outubro
do ano passado. São os chamados contratos de hedging, que permitem fixar o preço que as companhias
aéreas pagam pelo combustível durante um determinado período. De acordo com os resultados agora
apresentados, a companhia aérea nacional fez contratos que cobrem perto de metade do jet fuel que
prevê consumir durante o segundo trimestre de 2022. Esta cobertura cai para 39% no terceiro trimestre
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e para 14% no quarto trimestre.

Nos planos da TAP está, também, o relançamento de rotas que foram suspensas durante a pandemia,
embora, para já, a empresa não adiante quaisquer detalhes. “A nossa estratégia é reforçar o nosso
negócio core [estratégico], por isso, relançámos todos os nossos destinos para o Brasil. Agora, estamos
a olhar para a frequência com que iremos operar. Ainda estamos a trabalhar para a época de Inverno,
mas peço que tenham uma expectativa baixa. Se acrescentarmos algum destino, será um para onde já
voávamos”, resumiu a presidente da TAP.

254 contratações até final de Maio
Para dar resposta a este aumento da procura que é esperado, a TAP está já em fase de recrutamento,
um processo que espera que esteja terminado até ao final de Maio. Tal como já avançou o Expresso na
sua última edição, serão contratados mais de 200 tripulantes de cabine, que tinham sido anteriormente
dispensados da companhia aérea devido ao impacto da pandemia.

“Até ao final de Maio, teremos mais 254 tripulantes de cabine na nossa companhia”, avançou a
presidente da TAP, acrescentando que esta é uma decisão que não choca com a estratégia de corte de
custos prevista no plano de reestruturação. “Estamos a recrutar para sermos capazes de manter a
oferta. Isso está de acordo com o plano. Todos os operadores do sector estão a fazer o mesmo”,
afirmou.

Christine Ourmières-Widener rejeita, também, que o plano de reestruturação tenha calculado
erradamente o número de trabalhadores que poderiam ser despedidos. “Todas as companhias da Europa
estão a recrutar de novo para o Verão. Tem a ver com a evolução da procura e com a capacidade de
previsão. Hoje, estamos numa melhor posição para prever como vai ser a procura do que estávamos no
pico da pandemia”, explicou, lembrando que, durante este processo, saíram da TAP 990 tripulantes.

Aos trabalhadores agora recontratados, garantiu ainda a presidente da TAP, são oferecidas as mesmas
condições que estão hoje em vigor para todos os trabalhadores, já incluindo os cortes salariais previstos
no plano de reestruturação. O facto de todo o sector estar à procura de recrutar não fará com que a
TAP ofereça melhores condições para atrair trabalhadores, assegura a responsável.

Em paralelo, a administração da TAP mantém as negociações para celebrar novos acordos de empresa
com os trabalhadores, que irão entrar em vigor após a conclusão do plano de reestruturação. A
expectativa é que o processo negocial, que abrange 14 acordos de empresa, fique concluído até ao final
deste ano. “Começámos as negociações dos nossos novos acordos de empresa e isso é a prioridade
para este ano. Não queremos esperar pelo fim do plano de reestruturação para ter esse processo
concluído”, disse Christine Ourmières-Widener.

Os novos acordos de empresa, recorde-se, irão entrar em vigor em 2025, depois de concluído o plano
de reestruturação da TAP, que prevê que, nessa altura, o custo da companhia aérea com os
trabalhadores seja de 545 milhões de euros, menos 200 milhões do que o montante que era registado
em 2019.

Portugália integrada na TAP SA
Outra das medidas previstas no plano de reestruturação que irá avançar já este ano é a integração das
empresas estratégicas do grupo TAP no negócio da aviação.

Nesse âmbito, a empresa vai apresentar, nos próximos meses, um plano para integrar a Portugália e a
UCS (empresa de prestação de serviços de saúde do grupo TAP) no capital da TAP SA, empresa que
detém a actividade da aviação e que é controlada a 100% pelo Estado português.

A Portugália é hoje detida na totalidade pela TAP SGPS (a holding do grupo, que, na sequência das ajudas
públicas recebidas pela empresa, já não detém qualquer participação na TAP SA), enquanto a UCS é
controlada pela TAP Ger (Sociedade de Gestão e Serviços, por sua vez também detida pela TAP SGPS).
Com as operações que agora vão avançar – que a administração garante que não violam a proibição de
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fazer aquisições prevista no plano de reestruturação –, estas duas empresas passarão a estar integradas
na TAP SA e, consequentemente, a ser controladas pelo Estado.

“Depois da apresentação dos resultados, haverá uma assembleia geral de accionistas para tomar essa
decisão”, adiantou Gonçalo Pires, administrador financeiro da TAP, justificando que a decisão faz parte do
compromisso da companhia aérea de se “focar no negócio core”.
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Eventos profissionais de luxo, a nova oferta do turismo do
Algarve
A Associac ̧ão T urismo do Algarve (AT A) marca presença mais uma vez, na Loop Leisure
Spring 2022, dirigido aos mercados de língua alemã.

A Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA) marca presença mais uma vez, na Loop Leisure Spring 2022,
dirigido aos mercados de lí ngua alemã.

O Loop Leisure Spring, decorre em Cascais, entre os dias 03 e 09 de Abril. Este ano, apresenta como
novidade uma edic¸a~o direcionada para o segmento do lazer (Loop Leisure Spring) e outra especí fica
para a indu´stria dos eventos corporativos e associativos — Loop MICE Spring. 
Determinada em dar a conhecer as experie^ncias distintas que o Algarve proporciona, a ATA convidou
alguns dos operadores que ira~o estar presentes nestes eventos a participar num conjunto de fam trips
na regia~o (viagens estas que se destinam às agências de viagens, aos operadores ou jornalistas) Este
novo foco sobre a captac¸a~o de eventos profissionais de luxo para a regia~o, resume-se a um
posicionamento do Algarve enquanto destino com uma oferta de qualidade diferenciada face a`
concorre^ncia.

“Quer estejamos a falar num contexto de fe´rias de lazer ou de viagens de trabalho, o nosso
objectivo e´ atrair e reunir no Algarve viajantes que sejam apreciadores de um turismo
diferenciador, baseado em experie^ncias aute^nticas e surpreendentes”, revela à imprensa,
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Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
“O Algarve tem todas as condic¸o~es para inspirar e surpreender os profissionais mais
exigentes, que procuram os melhores locais para planear o seu evento”, sublinha ainda. 

Esta é mais uma oportunidade para revitalizar e estimular a procura deste destino.

(Link)
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Algarve participa no Loop Leisure Spring 2022
Evento, que é considerado o principal luxury travel show dirigido aos mercados de língua
alemã, decorre em Cascais, até 9 de abril.

O Turismo do Algarve esta´ a apostar na captac¸a~o de eventos profissionais de luxo para a regia~o,
nicho que, segundo a associação, é “estrate´gico para a consolidac¸a~o do posicionamento” da região e
que vai motivar a participação do Algarve no Loop Leisure Spring 2022, que decorre em Cascais, até 9
de abril.

De acordo com o Turismo do Algarve, este evento, que é considerado o principal luxury travel show
dirigido aos mercados de lí ngua alema~, que vai contar com mais de “80 reuniões de nego´cios”, assim
como com “va´rios momentos de networking entre os participantes”.

“Atrave´s da Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA), a regia~o volta a marcar presenc¸a no Loop
Leisure Spring 2022, o principal luxury travel show dirigido aos mercados de lí ngua alema~ – Alemanha,
A´ustria e Suí c¸a – que, este ano, apresenta como novidade uma edic¸a~o direcionada para o
segmento do lazer (Loop Leisure Spring) e outra especí fica para a indu´stria dos eventos corporativos
e associativos – Loop MICE Spring”, indica o Turismo do Algarve, em comunicado.

Além da participação no evento, o Turismo do Algarve convidou também alguns dos agentes e
operadores que ira~o estar presentes no Loop Leisure Spring 2022 a participar num conjunto de
famtrips na regia~o, para que “possam vivenciar na primeira pessoa aquilo que faz deste um destino u
´nico, reconhecido e premiado a ní vel global”.
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“Quer estejamos a falar num contexto de fe´rias de lazer ou de viagens de trabalho, o nosso objetivo e
´ atrair e reunir no Algarve viajantes que sejam apreciadores de um turismo diferenciador, baseado em
experie^ncias aute^nticas e surpreendentes”, revela Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve, considerando que este é “um pilar chave para o desenvolvimento de um turismo mais sustenta
´vel”, como a região ambiciona.

“Como tal, estes eventos funcionam como montras privilegiadas para promovermos o Algarve como
uma refere^ncia no segmento das viagens de luxo”, acrescenta o responsável, citado no comunicado
divulgado.

(Link)
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https://www.publituris.pt/2022/04/06/algarve-participa-no-loop-leisure-spring-2022
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Turismo ressuscita aquém do pré-pandemia
Retoma após dois anos de paragem
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Hotelaria espera uma “santa Páscoa” com números perto dos de
2019
Dizem os especialistas que o sector do turismo, dos primeiros a sofrer o impacto quando
as coisas correm mal, é também dos primeiros a recuperar. Em Portugal, antecipa-se
uma Páscoa feliz para a hotelaria
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Qualidade da areia passa a ser avaliada para classificar praias
Níveis de bactérias e fungos no areal também serão critério para Bandeira Azul
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Turismo do Algarve está «claramente em retoma» e Verão deverá
ser ao nível de 2019
O Sul Informação falou com Hélder Martins e com João Fernandes

O turismo do Algarve está «claramente em retoma» e a expetativa, do lado dos empresários, é que se
atinjam já este Verão níveis de procura e de volume de vendas ao nível dos verificados em 2019. Ainda
assim, não deixa de haver «preocupações» no horizonte.

O Sul Informação falou com Hélder Martins, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve, e com João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, que
acreditam que a época alta de 2022 terá indicadores ao nível de 2019.

Do lado dos empresários, a AHETA já revelou que, para a Páscoa, são esperadas taxas de ocupação ao
nível pré-pandemia.

Estes dados, explicou ao nosso jornal Hélder Martins, foram apurados «num questionário que fizemos
aos associados da AHETA», que permitiu perceber que a ocupação esperada, «tendo em conta as
reservas, é de 63%, com uma margem de erro de um ponto percentual abaixo ou três acima».

«É claro que a ocupação varia de uns empreendimentos para os outros. Há alguns hotéis que estão
quase com 100% de ocupação. As mais procuradas são as unidades de cinco estrelas», precisou.

O mercado nacional é o que mais peso tem nas reservas para a semana que vem, seguindo-se o
britânico e o espanhol.
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João Fernandes, que também aponta para «65% de ocupação, equivalente às reservas de igual período
pré-pandemia», já nesta semana, acrescenta que, «para o fim de semana de Páscoa, a ocupação
prevista já ronda os 90%».

«Também há uma procura muito elevada para a semana logo a seguir à Pascoa, por causa do MotoGP,
em Portimão, a 24 de Abril, e do facto de 25 de Abril calhar a uma segunda-feira», acrescentou o
presidente da RTA.

Também no golfe «a procura está a ser elevada, de Março a Maio, que é o primeiro período anual de
época alta de golfe». Tanto o volume de vendas como os preços que se estão a praticar são «muito
interessantes».

«Ao nível dos preços praticados e da procura, estamos claramente em processo de retoma», acredita
João Fernandes.

«A nossa previsão para o Verão é boa. Neste momento, em termos de reservas, estamos três pontos
percentuais acima de 2019», disse, por seu lado, Hélder Martins.

«Ultimamente têm caído muitas reservas. Falo pela minha experiência, na minha pequena unidade
hoteleira. A minha filha disse-me que a pessoa que estava ontem na receção passou o dia a tratar de
reservas, não apenas para o Verão, mas também para o período logo a seguir à Páscoa», contou.

«A perspetiva clara que temos é de uma retoma para os indicadores de 2019», concluiu o presidente da
AHETA.

No entanto, também «há dificuldades», que introduzem uma dose «de incerteza» na equação.

Uma delas é a «grande volatilidade das reservas» que hoje existe «devido à flexibilização aos
cancelamentos introduzida durante a pandemia, que traz uma maior incerteza».

«Por outro lado, há um sinal muito positivo, que é o crescimento das reservas pré-pagas, que indica
claramente a confiança dos consumidores no destino Algarve. Ao mesmo tempo, as reservas de last
minute são uma tendência que ainda perdura, o que pode ser benéfico», considera o presidente da RTA.

As ligações aéreas provenientes do Reino Unido são mais uma preocupação, «devido à falta de
disponibilidade de recursos humanos».

O mais recente surto de Covid-19 «tem tido um grande impacto nas companhias aéreas e nas
infraestruturas aeroportuárias, o que levou ao cancelamento de voos».

«Outro constrangimento com o qual nos debatemos é a subida do preço da energia e das matérias
primas, cujos  efeitos já se fazem sentir», acrescentou João Fernandes.

Por fim, também se terá de perceber «como se vão comportar alguns mercados emissores, como o
alemão, mas também aqueles mais próximos da zona de conflito, na Ucrânia».
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Já tem planos para a Páscoa? Anantara Vilamoura Resort propõe
programa para famílias com chá alusivo à Alice no País das
Maravilhas
Pelas mãos e imaginação do chef Bruno Viegas e da sua equipa de pastelaria, o Mad
Hatter's T ea Party promete uma experiência singular de degustação alusiva ao universo
da Alice no País das Maravilhas, num verdadeiro desafio aos cinco sentidos.

O Anantara Vilamoura Algarve Resort não quis deixar de assinalar a Páscoa e, para este ano, criou um
programa especial dirigido a famílias e grupos de amigos com um conjunto de atividades que vão desde
um chá temático a uma caça ao ovos, disponível entre os dias 15 e 17 de abril.

Pelas mãos e imaginação do chef Bruno Viegas e da sua equipa de pastelaria, o Mad Hatter’s Tea Party
promete uma experiência singular de degustação alusiva ao universo da Alice no País das Maravilhas,
num verdadeiro desafio aos cinco sentidos.

“O universo exuberante do Chapeleiro Maluco invade a nossa pastelaria e serve de inspiração aos nossos
chefes na criação de um excecional afternoon tea de assinatura. Cores vibrantes e sabores requintados,
inspirados em Alice no País das Maravilhas vão tomar conta deste delicioso momento para ser
desfrutado no conforto do Anantara Lounge & Bar”.

Chapeleiro louco, Rainha de copas e Alice dão nome às três opções de menu do chá temático servido
entre as 12h e as 18h, a partir do dia 15 desde mês, composto por uma seleção de doçaria, sanduíches,
chá ou café e uma taça de espumante, que o Jornal Económico teve a oportunidade de conhecer por
ocasião da celebração do quinto aniversário do hotel.
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Easter Tasting Journey no Restaurante EMONo dia 16 de abril, sábado, o Anantara oferece, no
restaurante Emo, um menu de degustação concebido pelo chef executivo Bruno Viegas, que idealizou
uma versão contemporânea dos tradicionais pratos de Páscoa, entre os quais Brandade de bacalhau asa
branca, polvo braseado e, para fazer jus à quadra, um ovo de chocolate 80% de tangerina e praliné de
avelã. Brunch e BuffetAlém do chá temático, o Anantara oferecer um jantar buffet de sexta-feira santa,
no dia 15 de abril — da Ria Formosa — e, no dia 16 de abril, também um jantar de Páscoa com uma
seleção de pratos típicos portugueses com a assinatura do chef do Anantara, desde o caldo verde
minhoto, ao Arroz de pato à antiga portuguesa e ao bacalhau à zé do pipo, ambos servidos no
restaurante victoria, com música ao vivo na esplanada do restaurante.Para o domingo de Páscoa — dia
17 de abril —, o hotel propõe um brunch no restaurante Victoria, com pratos como feijoada de gambas,
rosbife clássico com molho de tomilho biológico, parrilhada de peixes mistos, azeite de lima e alcaparras,
sem esquecer o tradicional folar.Mediante pedido, os restaurantes do Anantara oferecem opções
vegetarianas e veganas dos pratos existentes nas cartas. Mais atividadesEntre os dias 11 e 18 da
Páscoa, estará disponível uma exposição de ovos da Páscoa. No âmbito das festividades, o hotel desafia
os visitantes a adivinharem o peso do chocolate utilizado para fazer a escultura de Páscoa e ganhe uma
réplica exclusiva, pronta para, devendo os números ser publicados nas redes sociais do Anantara
Vilamoura ou no lobby do hotel. Wine Tasting JourneysPara completar a experiência dos clientes, o
Anantara dispõe de várias opções de degustação de vinhos: vinhos portugueses únicos, vinhos do
Algarve, bem como uma masterclass de Porto. Recorde-se que, no ano passado, o Anantara Vilamoura
Algarve Resort alcançou o 15.º lugar na lista dos ‘Top Resorts na Europa’, uma premiação que o resort
tem vindo a receber consecutivamente desde que integra a Anantara Hotels.
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Páscoa no Algarve. Reservas hoteleiras em níveis pré-pandemia
No Algarve, há unidades hoteleiras com as reservas praticamente cheias para as férias
da Páscoa. Os números de ocupação estão a níveis de 2019, antes da pandemia.

Vídeo
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https://cnnportugal.iol.pt/videos/catarina-martins-critica-politica-energetica-do-governo/6252b54e0cf2f9a86e9da401
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Rota cultural põe a arte a dialogar com monumentos do interior
algarvio
Projecto cultural Daqui, Sente o Que Vês, produzido pela associação Figo Lampo,
acrescenta uma camada de artes performativas a um roteiro por alguns monumentos do
interior do concelho de Loulé
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