
PÚBLICO

21/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3715

REACH: 15000

Medidas anti-inflação têm impacto cinco vezes menor do que em
2022
Impacto orçamental directo dos pacotes de medidas contra a inflação e a pandemia cai
para 1267 milhões em 2023, diz UTAO
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EXPRESSO

21/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANA BAPTISTA

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

As múltiplas soluções para tornar o turismo mais “verde”
Um negócio mais sustentável passa pelas energias renováveis, por reduzir o uso de
plástico e o consumo de água, por fazer menos lixo e evitar o desperdício alimentar. Mas
também passa por criar melhores empregos e apoiar economias locais
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ECONOMIA ONLINE

21/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

Alfredo Casimiro e TAP perdem todo o capital na Groundforce
Plano de recuperação prevê redução do capital a zero. Para ficar no capital, T AP terá de
voltar a investir. Empresa de "handling" deverá fechar o ano com a atividade a 90% dos
níveis de 2019.

O plano de reestruturação da Groundforce vai incluir uma redução do capital a zero, para a cobertura de
prejuízos passados, o que anulará as participações de Alfredo Casimiro e da TAP na empresa de serviços
de assistência em terra. Para voltar a ser acionista, a companhia aérea terá de investir no aumento de
capital. A National Aviation Services, do Kuwait, ficará como a maior acionista.

Haverá uma “redução de capital a zero, por via da cobertura de prejuízos passados e um aumento de
capital reservado a determinados acionistas”, afirmou ao ECO Bruno Costa Pereira, um dos
administradores de insolvência da Groundforce. O outro é Pedro Pidwell. “Com a redução a zero, os
acionistas perdem o respetivo capital”, explicou. A SPdH, a designação societária da empresa de handling,
é detida em 50,1% pela Pasogal, de Alfredo Casimiro, e em 49,9% pela TAP (43,9% através da TAP
SGPS e 6% pela Portugália).

Foi a companhia aérea a pedir a insolvência da Groundforce, devido ao acumular de dívidas durante a
gestão de Alfredo Casimiro, com quem entrou em conflito. A empresa foi declarada insolvente a 4 de
agosto pelo Juízo de Comércio do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. Bruno Costa Pereira justifica a
necessidade de reduzir o capital a zero com o facto de a Groundforce apresentar nessa data cerca de 30
milhões de euros em capitais próprios negativos.

Esta solução terá como vítima colateral o Montepio, que emprestou sete milhões de euros a Alfredo
Casimiro, recebendo como garantia as ações da Pasogal na Groundforce. Uma garantia que deixará de
ter qualquer valor. Ou seja, o banco deixa de ter qualquer intervenção na venda da empresa, como o
ECO noticiou.

Para se manter na estrutura acionista, a TAP terá de investir no aumento de capital. É esse o desejo do
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administrador de insolvência, tendo em conta que a companhia aérea é, de longe, o maior cliente da
Groundforce. O plano de reestruturação da transportadora aérea aprovado por Bruxelas prevê, no
entanto, o fim da participação.

“A maioria do capital será detida por um acionista privado do setor“, acrescenta o administrador de
insolvência. Esse investidor deverá ser a National Aviation Services (NAS), uma empresa do Kuwait, que
foi selecionada para negociações exclusivas com vista à entrada no capital.

“Aos administradores de insolvência coube procurar um investidor privado capaz de dotar a empresa dos
níveis de capital condizentes com a sua sustentabilidade financeira” e encontrar a “solução que melhor
maximize a recuperação de créditos para os credores”, diz Bruno Costa Pereira.

A palavra final caberá àqueles últimos, que terão de aprovar o plano de reestruturação proposto pelos
administradores numa assembleia de credores. A decisão estará nas mãos da TAP, que reclama 15,5
milhões de euros, da ANA (12,75 milhões), da Fidelidade (2,1 milhões) e dos trabalhadores (2,87
milhões), considerando apenas as dívidas efetivas. No caso dos trabalhadores poderão também ser
admitidas parte das dívidas condicionais.

Decisões só no primeiro trimestre de 2023

Para haver assembleia de credores, será necessário que a declaração de insolvência da Groundforce
transite em julgado. Alfredo Casimiro interpôs duas ações, através da própria SPdH e da Pasogal, a
contestar a decisão do tribunal comercial. Perdeu quer o recurso na Primeira Instância quer no Supremo,
mas recorreu ainda para o Tribunal Constitucional. Bruno Costa Pereira acredita que possa existir uma
decisão nos próximos seis meses: “A expectativa é que essa votação [dos credores] venha a ocorrer,
caso a decisão da Relação e do Supremo se mantenha, o mais tardar no primeiro trimestre de 2023.”

Enquanto não há um desfecho, prosseguem as conversações com a NAS, que recentemente adquiriu a
britânica Menzies tornando-se a líder global do handling em número de países (58) e aeroportos servidos
(254). “Continua a negociar-se medidas tendentes a constar do plano de recuperação. A recuperação
não se cinge à capitalização por um novo acionista. É preciso garantir medidas de caráter financeiro, de
planeamento, de gestão, para que a empresa seja mais eficiente”, explicou o administrador insolvência,
que disse não poder adiantar mais pormenores.

Acabaremos 2022 com um nível de atividade a 90% de 2019, acima das expectativas, que eram de
80%. Bruno Costa Pereira Administrador de insolvência

Este ano ficará marcado por uma forte recuperação das receitas da Groundforce. “Foi um ano que
começou mal, ainda com efeitos da covid-19, com baixo nível de atividade. Seguiu-se uma recuperação
que superou as previsões, com as dificuldades que daí resultaram, com a dificuldade em recrutar e falta
de pessoal”, relata Bruno Costa Pereira, salientando que se tratou de um fenómeno global.

“Felizmente, ainda que tenha havido atrasos, só tivemos um voo cancelado devido à incapacidade da
operação de terra”, diz, sublinhando a “abnegação dos trabalhadores, que se desdobraram para fazer
com menos mais” e “a compreensão dos clientes”. “Acabaremos 2022 com um nível de atividade a 90%
de 2019, acima das expectativas, que eram de 80%“, antecipa. Mencionou também a “necessidade de
olhar para o futuro próximo e atenuar o impacto da inflação no rendimento dos trabalhadores”.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

21/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • CONTAS CORRENTES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

TAP em voo picado
Por: Armando Esteves Pereira
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JORNAL DE NEGÓCIOS

21/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PETRONILHO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

White Airways aterra de vez
A companhia portuguesa de “charters” perde, a partir de 31 de outubro, o contrato com
a T AP para operar seis aviões AT R. Esta era a única fonte de receitas da White Airways,
que, sem voos planeados para novembro, já notificou funcionários da não renovação de
contratos.
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JORNAL ECONÓMICO

21/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • ECONOMIA E

POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO BARROS

FAV: 4

AVE: € 6005

REACH: 10000

Turismo é dos mais necessitados, mas custos podem não
compensar
Ex-presidente da AHET A vê mão-de-obra importada como “complemento” a reforma no
ensino hoteleiro e oferta de habitação.

11/28



12/28



JORNAL ECONÓMICO

21/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • EMPRESAS E

MERCADOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • RUBEN PIRES

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 10000

Algarve Biomedical Central investe 1,5 milhões em novo centro
de ensaios pré-clínicos
O concurso internacional é aberto em novembro e infraestrutura deve estar operacional
em 2023.
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DN

21/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • ESPECIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 2450

REACH: 4100

O papel do turismo sustentável na agenda do desenvolvimento
Próximo capítulo dos "Diálogos da Sustentabilidade" vai debater, em Albufeira, a forma
de promover emprego, cultura e produtos locais
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PÚBLICO

21/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

TAP tem ainda por receber 29 aviões dos 53 que comprou à
Airbus
Estratégia de renovação da frota foi protagonizada pelos accionistas privados e acelerou
em 2019, antes da pandemia de covid-19
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VIDA ECONÓMICA

21/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ACTUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3780

REACH: 1800

O que diz a TAP de quem nos governa
Por: Paulo Vaz
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VIDA ECONÓMICA

21/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3780

REACH: 1800

Casas para venda com aumentos de preço de 2,5% no 3º
trimestre
Lisboa, Faro e Madeira, assim como Setúbal e Porto, são os distritos mais caros para
comprar
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JORNAL DE NOTÍCIAS

21/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • BREVES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Associação da Hotelaria contra taxa turística em Coimbra
TURISMO
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JORNAL I

21/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Coimbra. Hotelaria contra implementação de taxa turística
PORTUGAL
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SAPO MULTINEWS

20/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Dom Pedro Victoria Course distinguido como Melhor Campo de
Golfe
T rês anos após a última edição dos Portugal T ravel Awards, os prémios entregues no dia
18 de outubro, num evento na Quinta da Pimenteira que contou com a presença de mais
de 370 profissionais do setor, elegeram 104 nomeados em 15 categorias.

Num ano em que o grupo Dom Pedro Hotels & Golf Collection consolida a comercialização e notoriedade
do seu produto Dom Pedro Experience, que consiste na oferta integrada de Hotel e Golfe, e que recebe
pelo 16º ano consecutivo o DP World Tour Portugal Masters no Dom Pedro Victoria Golf Course, «é com
grande satisfação e orgulho que o grupo vê, pela quinta vez, este campo ser distinguido como O
MELHOR CAMPO DE GOLFE pelos Publituris Portugal Travel Awards», avança a cadeia hoteleira em
comunicado.

«O golfe é um desporto que coloca o atleta em contacto com a natureza, nomeadamente com a
diversidade de ecossistemas existentes nos diferentes campos, e que permite a vivência com fauna e
flora ricas e variadas. Esta é, por isso, uma distinção que premeia o empenho, o brio e a paixão de uma
grande equipa que trabalha todos os dias para que a experiência do jogador seja a melhor possível,
sendo por isso simultaneamente uma distinção nos responsabiliza para continuarmos a fazer mais e
melhor», afirma Pietro Dal Fabbro, CEO da Dom Pedro Hotels & Golf Collection.

«O grupo é um dos players mais respeitados na gestão de hotéis e campos de golfe da Europa, e
sempre reconheceu a necessidade de introdução de melhorias fundamentais a uma boa experiência de
jogo nos seus campos de golfe», refere o comunicado, «tendo em conta a importância e urgência de
continuar a aportar mais sustentabilidade ao golfe, tem vindo a investir na requalificação dos seus cinco
campos de golfe em Vilamoura, com o objetivo de torná-los mais ecológicos e mais sustentáveis,
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promovendo a sua sustentabilidade financeira e ambiental».
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RTP 1

20/10/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 99754

REACH: -1

Foi inaugurada em Quarteira no Algarve, o primeiro parque
aquático interior da Península Ibérica
Foi inaugurada em Quarteira no Algarve, o primeiro parque aquático interior da Península
Ibérica

Foi inaugurada em Quarteira no Algarve, o primeiro parque aquático interior da Península Ibérica
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BARLAVENTO

20/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 610

REACH: -1

Algarve debate Mobilidade Inteligente
O T urismo do Algarve e a Cornunidade intermunicipal do Algarve (AMAL) promovem um
seminário internacional de apresentação das ações em curso nas áreas da Mobilidade e
do Turismo

28/28


