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A1  
RTP 3

 	Duração: 00:14:46

 	OCS: RTP 3 - Jornal das 12

 
ID: 90108141

 
11-12-2020 13:07

1 1 1

Plano de reestruturação da TAP - análise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=efae2d63-d594-4b6d-b65f-

00d2e6d1a196&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vamos agora analisar este plano de reestruturação da TAP com a comentadora da RTP Helena Garrido.
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 	Duração: 00:08:42

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 90107846

 
11-12-2020 12:58

1 1 1

Plano de reestruturação da TAP - análise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c9aa1d0d-a113-44e3-aba0-

669fa02866c5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Retomamos este jornal com a análise em estúdio de Pedro Santos Guerreiro, comentador da TVI.
Vamos agora analisar aquilo que foram as palavras de Pedro Nuno Santos, sobre o plano de
reestruturação da TAP.

Página 2



A3

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 9,82 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 90097713 11-12-2020

"PORTUGAL QUE FAZ" 

O Algarve 
"tem de ser" um 
caso de sucesso 

António Ramalho, do Novo Banco, acredita que 
esta pode ser a primeira região a sair da crise 

Mário Lino 
sociedade@jn.pt 

BANCA  A região algarvia es-
teve em destaque na Confe-
rência "Portugal que faz", 
que se realizou ontem em 
Loulé. António Ramalho, 
CEO do Novo Banco (NB), 
considera que se houver 
condições favoráveis como 
os transportes aéreos e a li-
vre circulação de pessoas, o 
Algarve poderá sair mais ra-
pidamente da crise do que 
outras regiões em Portugal. 

"O Algarve tem de ser um 
caso de sucesso. Mas é fun-
damental preservar o nível 
de produção e a capacidade 
dos empresários para asse-
gurarem a manutenção de 
valor e talento, talvez atra-
vés da antecipação de recei-
tas", adiantou. O líder do 
NB destacou o papel da ban-
ca através das moratórias, 
no financiamento às em-
presas ou até no processa-
mento dos lay-offs, admi-
tindo que os apoios - da 
banca e do Governo - deve-
riam adaptar-se aos setores 
económicos e regiões. 

Luís Coelho, da Ordem 
dos Economistas, vai mais 
longe: "há uma oportunida-
de perdida, por exemplo, ao 
nível da formação das pes-
soas que estão em lay-off e 
que poderiam ser capacita-
das em línguas, gestão ou 
marketing digital". 

A tónica esteve, como se-
ria de esperar, no setor do 
turismo - no Algarve, 80% 
dos hotéis estão inativos e a 
taxa de desemprego dispa-
rou. Elidérico Viegas, da As-
sociação de Hotéis e Em-
preendimentos Turísticos 
do Algarve, admite que o ce-
nário é negro e que apesar 
da boa vontade da banca, se-
ria preciso fazer mais para 
ajudar as empresas finan-
ceiramente viáveis a recu-
perarem no pós-crise. 

"O Algarve está bem posi-
cionado", ainda assim, diz, 
"as medidas que têm sido 
tomadas não têm sido as 
adequadas, necessárias e su-
ficientes: o Governo anun-
ciou a criação de um plano 
específico de emergência 
para a recuperação do Algar-
ve, mas depois deixou-o na 
gaveta", critica. 

Com uma luz ao fundo do 
túnel, e à boleia da vacina-
ção no Reino Unido, Daniel 
do Adro, da Associação dos 
Industriais Hoteleiros e Si-
milares do Algarve, acres-
centou: "as perspetivas para 
overão são simpáticas, mas 
oque nos preocupa são o 1.° 
trimestre e o último, de 
2021". O evento contou 
ainda com Isaurindo Cho-
rondo, vice-presidente do 
NERA, que destacou o papel 
da agricultura na região e 
apelou a uma maior integra-
ção com o turismo. • 
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TVI

 	Duração: 00:02:16

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 90108440

 
11-12-2020 13:41

1 1 1

Madeira mantém fogo de artifício

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0d394cac-7d04-40e4-af30-

d5ed1b7b042a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A polémica está instalada na Madeira por causa do fogo de artifício. Há madeirenses que acham que o
espetáculo que custa cerca de 1 milhão de euros, deveria ser cancelado por causa da pandemia. O
Governo Regional está contra.
Declarações de Miguel Albuquerque, presidente do governo Regional.

Página 4



A5  
RTP 1

 	Duração: 00:00:31

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 90101429

 
11-12-2020 08:44

1 1 1

Apoios às empresas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=37abe775-789a-4ad4-9a53-

50aa84db0a86&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os empresários dizem que os apoios são bons, mas já vêm tarde.
Declarações de Francisco Calheiros, Confederação do Turismo de Portugal; João Vieira Lopes,
Confederação do Comércio e Serviços.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-12-11 08:44
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BOLSA 

Airbnb estreia-se em bolsa e 
vale mais de 100 mil milhões 

As ações da Airbnb estrearam-se 
esta quinta-feira, 10 de dezem-
bro, no Nasdaq a cotar nos 146 
dólares, mais do dobro do que o 
preço de 68 dólares a que foram 
vendidas na Oferta Pública Ini-
cial (IPO). Esta cotação atribui 
à plataforma tecnológica de alo-
jamento local urna capitalização 
bolsista superior a 100 mil mi-
lhões de dólares. 

Nos primeiros minutos de 
negociação, as ações dispararam 
até aos 165 dólares, o que eleva o 
valor de mercado da empresa 
para 115,5 mil milhões. A sessão 
em Nova Iorque ainda não tinha 
terminado no fecho desta edição. 

Antes do início da negociação 
das ações, Brian Chesky, CEO da 
Airbnb, disse à Bloomberg, a pro-

  

pósito das indicações de que o 
preço de abertura seria em torno 
dos150 dólares, "não seio que di-
zer. Sinto-me humilde face a isto". 

AAiibnb colocou as ações na 
IPO a 68 dólares, acima dos 60 
dólares de limite que havia indi-
cado na véspera, acabando por 
arrecadar cerca de 3,5 mil mi-
lhões de dólares com a entrada 
embolsa de 50 milhões de ações, 
além da colocação de 1,55 mi-
lhões de títulos por parte de acio-
nistas da Airbnb. O novo preço, 
superior ao intervalo entre 56 e 
60 dólares que tinha sido apon-
tado na segunda-feira, avaliava a 
empresa em 47,3 mil milhões de 
dólares. Montante superado já 
no primeiro dia de negociação. 

A plataforma eletrónica de  

aluguer de alojamento reportou 
a 16 de novembro os resultados 
dos primeiros nove meses do 
ano, tendo anunciado perdas de 
696,9 milhões de dólares, contra 
um prejuízo de 322,8 milhões 
um ano antes. Já as receitas, em 
ano pandémico, ficaram nos Z52 
mil milhões de dólares entre ja-
neiro e setembro, quando no 
mesmo período do ano passado 
foram de 3,7 mil milhões. 

A empresa tinha, até há um 
mês, angariado 6,4 mil milhões de 
dólares junto de empresas de ca-
pital de risco e de fundos de inves-
timento. Entre os maiores acio-
nistas estão a Silvei. Lake, Sequoia 
Capital, Sixth Street, Founders 
Fund, Accel, DST Global e Greys-
tar Real Estate.■  PC eCP 
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Airbnb estreia-se em bolsa 
a valer 100 mil milhões 

EUA As ações da Airbnb estrearam-se 
ontem à tarde no Nasdaq a cotar nos 146 
dólares, mais do dobro do que o preço 
de 68 dólares (mais de 56 euros) a que 
foram vendidas na oferta pública inicial 
(IPO na sigla inglesa). Feitas as contas, 
a plataforma tecnológica de alojamento 
local arrancou com uma capitalização 
bolsista superior a 100 mil milhões de 
dólares (mais de 82 mil milhões de euros). 
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Mais de 45% dos 
restaurantes têm 
rendas em atraso

A Associação da Hotela-
ria, Restauração e Simila-
res de Portugal (AHRESP) 
divulgou os dados sobre 
restauração, bebidas e alo-
jamento turístico e reve-
lou que 42% dos arrenda-
tários estão em incumpri-
mento. Do turismo à res-
tauração, o panorama per-
manece grave com 40% 
das empresas a ponderar 
avançar para insolvência, 
dado que as receitas reali-
zadas e previstas não per-
mitirão suportar todos os 
encargos que decorrem do 
normal funcionamento da 
sua atividade.
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A9 alojamento com enormes quebras de facturação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/12/2020
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Início Breves AHRESP: alojamento com enormes quebras de facturação
 
AHRESP: alojamento com enormes quebras de facturação
 
Dezembro 11, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
O Inquérito Mensal da AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal,
realizado no final de Novembro, vem confirmar a situação de profunda dificuldade em que as
actividades económicas da Restauração e do Alojamento se encontram, após oito meses de crise
pandémica.
 
No documento e em relação ao Alojamento Turístico, pode ler-se que 39% das empresas não
registaram qualquer ocupação no mês de Novembro e 32% indicou uma ocupação máxima de 10%.
 
Para o mês de Dezembro, segundo a AHRESP, cerca de 45% das empresas estimam uma taxa de
ocupação zero, e mais de 32% das empresas perspectivam uma ocupação máxima de 10%.
 
Com a entrada em 2021 e nomeadamente para os meses de Janeiro e Fevereiro a estimativa de
ocupação zero agrava-se, sendo referida por mais de 56% das empresas.
 
Para as empresas inquiridas, a quebra de facturação do mês de Novembro foi devastadora tendo 39%
das empresas registado perdas acima dos 90%.
 
O inquérito revela que mais de 14% das empresas assumem que não vão conseguir manter todos os
postos de trabalho até ao final do ano e mais de 18% das empresas ponderam avançar para
insolvência por não conseguirem suportar todos os normais encargos da sua actividade.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
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Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Luís de Magalhães
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Cruzeiros esperam recuperação gradual só na Primavera
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Início B2 Cruzeiros esperam recuperação gradual só na Primavera
 
Cruzeiros esperam recuperação gradual só na Primavera
 
Dezembro 11, 2020
 
 
 
Com uma frota global de mais de 300 navios e com apenas 18 navios a navegar neste momento, as
companhias de cruzeiros esperam uma retoma gradual da actividade somente a partir da Primavera
do próximo ano.
 
A maioria das empresas de cruzeiros acredita que o primeiro trimestre de 2021 ainda será perdido,
acreditando mesmo numa recuperação mais intensa da procura só depois do Verão.
 
O facto foi apontado por diversos executivos do sector na semana passada durante a décima edição do
International Cruise Summit, realizado em Madrid.
 
Em geral, os armadores esperam poder retomar alguma actividade, pelo menos parcialmente, no
próximo ano, aplicando protocolos de segurança e confiando que o início da vacinação permitirá que a
situação se normalize aos poucos até que se recupere dos níveis pré-pandêmicos em 2022.
 
A Covid-19 desacelerou o crescimento de um sector que, em 2019, bateu o recorde de passageiros,
com quase 30 milhões, levando a uma crise sem precedentes, na qual tanto governos europeus
quanto dos Estados Unidos, proibiram a actividade desde a Primavera passada.
 
Embora essas proibições tenham sido suspensas, o tráfego internacional ao nível de cruzeiros, ainda
não é permitido em alguns países europeus, designadamente, em Portugal, enquanto nos Estados
Unidos foi concedida recentemente uma autorização condicional para reactivar navios de cruzeiro.
 
Além disso, as restrições de viagens impostas por muitos governos forçam as empresas de navegação
a reavaliar os seus programas.
 
O certo é que não são registados cancelamento de novos navios, embora tenha havido alguns
adiamentos dos cerca de 100 que se encontram em construção até 2027.
 
Em 2020, mais de 37,5 mil camas de cruzeiro foram retirados do mercado, mas 24,5 mil recém-
construídas foram introduzidos, aos quais se espera que mais de 40 mil sejam adicionados até 2021,
de acordo com a consultoria Travelyields.
 
Até que a normalidade seja alcançada e operem a plena capacidade, os armadores vão colocar os
navios em operação de acordo com a procura, de forma a manter os preços em bom nível.
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Por outro lado, as empresas de cruzeiros desejam que sejam adaptadas em terra medidas necessárias
para que a actividade seja retomada em segurança. Assim, apelam aos operadores turísticos a
implementarem políticas de prevenção do contágio, uma vez que pouco adianta ter um protocolo
rígido a bordo, se fora do navio não há o mesmo cuidado.
 
Da mesma forma, as empresas de cruzeiros prevêem, no próximo ano, várias alterações nos
itinerários e destinos, uma vez que, com a aplicação dos protocolos Covid-19, muitos portos não
conseguirão movimentar vários navios no mesmo dia.
 
Com o novo governo nos Estados Unidos, as empresas de cruzeiros estimam regressar a Cuba.
 
Carolina Morgado
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IPDT e Turismo de Portugal distinguem projectos turísticos
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Início B4 ALA+T: IPDT e Turismo de Portugal distinguem projectos turísticos
 
ALA+T: IPDT e Turismo de Portugal distinguem projectos turísticos
 
Dezembro 11, 2020
 
O IPDT - Turismo e Consultoria, conjuntamente com o Turismo de Portugal, promoveu ontem (10 de
Dezembro) a sessão de encerramento da 2ª Edição do programa ALA+T - Qualificar para o Turismo,
que este ano decorreu em formato online.
 
Baião, Marco de Canaveses, Associação de Municípios do Vale do Sousa - Rota do Românico,
Associação de Municípios do Baixo Tâmega, Montemor-o-Velho, Peniche, Penacova, Faro e Olhão são
as entidades distinguidas pelas melhores ideias de projeto apresentadas no encerramento da 2ª
edição do programa ALA+T - Qualificar para o Turismo, uma iniciativa que tem como objectivo
contribuir para o desenvolvimento turístico do País, com enfoque no potencial do turismo enquanto
dinamizador de territórios e comunidades locais.
 
A 2ª edição voltou a contar com o apoio do Turismo de Portugal e culminou numa cerimónia online de
apresentação e anúncio das ideias vencedoras, que teve a participação da secretária de Estado do
Turismo, Rita Marques, e do presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo.
 
Projectos vencedores
 
- "Viagem a Portugal", apresentado pelos representantes das Câmaras Municipais de Baião e Marco de
Canaveses, e pelas Associações dos Municípios de Vale do Sousa - Rota do Românico e do Baixo
Tâmega, foi distinguido como um projecto piloto que pretende promover o turismo literário nos
territórios dos vales do Sousa, Douro e Tâmega.
 
- "Portugal Rocks", projecto apresentado pelos representantes das Câmaras Municipais de Montemor-
o-Velho, Peniche e Penacova, foi distinguido pela criação de uma plataforma online que permita ao
turista aceder à informação sobre sítios de interesse geológico, geoparques (UNESCO), e empresas de
animação turística com actividades neste domínio.
 
- "Ria Formosa", apresentado pelos representantes das Câmaras Municipais de Faro e Olhão, foi
distinguido pela apresentação de uma aplicação informática de Realidade Aumentada para mostrar, a
quem visita a Ria Formosa, o espaço natural, o ecossistema marinho e outros recursos do local.
 
As ideias vencedoras são passíveis de apoio pelo Turismo de Portugal após adequação dos projectos
aos critérios dos programas de apoio desta entidade.
 
No total, o ALA+T reuniu 232 participantes, 32 projectos de desenvolvimento turístico e 45 'master
classes', que decorreram nas escolas do Turismo de Portugal em Lamego, Porto, Coimbra, Caldas da
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Rainha, Estoril, Portalegre, Setúbal e Faro.
 
 
Luís de Magalhães
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OMT diz que Portugal está preparado para a recuperação do turismo
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Início B1 OMT diz que Portugal está preparado para a recuperação do turismo
 
OMT diz que Portugal está preparado para a recuperação do turismo
 
Dezembro 11, 2020
 
 
O secretário-geral da OMT, que reuniu ontem, quinta-feira, em Lisboa, o comité de crise da
organização, destacou que Portugal está preparado para enfrentar o momento da recuperação.
 
O comité de crise da Organização Mundial de Turismo (OMT) reuniu em Lisboa para definir regras de
viagens na próxima fase da pandemia.
 
- "Portugal está preparado para enfrentar o momento de recuperação, considera Zurab Pololikashvili,
secretário-geral da OMT, que frisa a importância de se definirem orientações standard para os
viajantes de todo o mundo, porque os turistas, mesmo que queiram viajar, não conseguem assimilar
tantas regras impostas pelos diferentes países.
 
No comité de crise global da OMT, que nesta 7.ª edição decorreu em Lisboa, o ponto principal da
agenda centrou-se em criar um quadro de regras claras a nível de viagens para o momento da
recuperação.
 
Assim, Zurab pediu aos empresários do sector do turismo para aguentarem até à Primavera,
esperando um Verão de recuperação.
 
Carolina Morgado
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Brits choosing Algarve for 2021 holidays
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Brits choosing Algarve for 2021 holidays
 
By TPN/Lusa,
 
in News ·
 
11-12-2020 01:00:00 · 0 Comments
 
Flights to Faro airport are among the most sought after by British tourists who plan to travel in Europe
for next year's holidays.
 
According to a press release from the Associação Turismo do Algarve (ATA) Turismo, the surge in the
number of British people looking to the Algarve for their next holiday has been reported in the most
recent study by Skyscanner, a global company dedicated to travel research, which places Faro at the
top of the Top 5 searches conducted for European destinations, followed by locations such as Malaga,
Palma de Mallorca and Ibiza, in Spain, and Dalaman in Turkey.
 
According to the study, following recent news about the arrival of vaccines for Covid-19, UK tourists
have been showing an increasing interest in travelling abroad during the spring and summer of 2021.
The data for November this year points to a weekly increase of 48 percent in the number of searches
carried out, from the UK market, for trips between 1 April and 31 August of next year.
 
"Although it is premature to draw conclusions, these seem to be promising indicators for tourism and
for the Algarve in particular", says João Fernandes, president of Turismo do Algarve.
 
"Throughout these months, we have been reinforcing the message that the Algarve is a safe
destination, fully prepared to welcome its tourists again with the welcome to which they have always
been accustomed. That perception is now very present in tourists, namely in the British, so we believe
that the Algarve is well positioned to receive these travellers again, as the confidence levels for travel
begin to increase", he concluded.
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Melhor filme de turismo do Mundo é português
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/12/2020

Meio: Volta ao Mundo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=598bde17

 
Portugal venceu o prémio de melhor filme de turismo do mundo, atribuído pelo Comité Internacional
[...]
 
10/12/2020 18:27:40
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Casinos Solverde em Espinho e Chaves fecham nos próximos fins de semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/12/2020

Meio: Renascença Online Autores: Olímpia Mairos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=badeb069

 
Os Casinos do Algarve vão manter-se abertos nos seus horários habituais.
 
Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo
 
O Grupo Solverde anunciou que o Casino Espinho e o Casino Chaves vão encerrar nos dias 12 e 13 de
dezembro e 19 e 20 de dezembro, seguindo as medidas implementadas para travar o agravamento da
pandemia da Covid-19.
 
Nos restantes dias, o Casino Espinho e o Casino Chaves continuam a funcionar das 12h00 às 22h00,
com os jogos bancados a terem início às 13h00 no Casino Espinho e às 15h00 na unidade de Chaves.
 
Espinho e Chaves apresentam atualmente um elevado risco de contágio pelo novo coronavírus, pelo
que as respetivas populações estão nos fins de semana sujeitas ao dever cívico de recolhimento ao
domicílio a partir das 13h00.
 
A sul, todos os Casinos do Algarve (Monte Gordo, Vilamoura e Praia da Rocha) manter-se-ão em
operação durante estes dias nos seus horários habituais.
 
Depois de em outubro já ter suspendido iniciativas, como os torneios de póker de Espinho, igualmente
por razões sanitárias, a Solverde afirma que na presente decisão "impera a proteção e máxima
segurança dos seus colaboradores, clientes e saúde pública em geral", no que o objetivo é "minimizar
o impacto da pandemia na sociedade".
 
Os Casinos Solverde possuem o Selo Clean & Safe do Turismo de Portugal, "garantindo todas as
condições de segurança estipuladas pelas autoridades de saúde, como a obrigatoriedade do uso de
máscara, higienização das mãos, distanciamento social e medição de temperatura à entrada, entre
outras medidas", assinala o grupo em comunicado.
 
Olímpia Mairos
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Algarve é o destino mais procurado pelos britânicos para o próximo ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/12/2020

Meio: Vida Imobiliária Online Autores: Ana Maria Tavares

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=346e1c6e

 
Faro ocupa o primeiro lugar da lista de destinos europeus mais procurados pelos turistas britânicos
para as férias de 2021
 
É o que mostra um estudo realizado pela empresa de viagens Skyscanner, segundo o qual, junto a
Faro, figuram Málaga, Palma de Maiorca ou Ibiza, em Espanha, e Dalman, na Turquia.
 
O Reino Unido é o primeiro país europeu com campanha de vacinação contra a Covid-19 a decorrer, e
os britânicos ganham mais confiança para planear as suas viagens da próxima primavera e verão. Os
números da Skyscanner apontam para um aumento de 48% no número de pesquisas realizadas a
partir desse mercado no espaço de uma semana, de 2 a 9 de novembro, para viagens entre 1 de abril
e 31 de agosto de 2021.
 
João Fernandes, Presidente do Turismo do Algarve, comenta em comunicado de imprensa desta
entidade que  ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores
para o turismo e para o Algarve, em particular , cita o Negócios.
 
O responsável destaca também que  ao longo destes meses, temos vindo a reforçar a mensagem de
que o Algarve é um destino seguro, totalmente preparado para voltar a acolher os seus turistas com o
bem-estar a que sempre os habituou. Essa perceção está hoje bem presente nos turistas,
nomeadamente nos britânicos, pelo que acreditamos que o Algarve está bem posicionado para voltar a
receber estes viajantes, à medida que os índices de confiança para viajar comecem a aumentar .
 
Ana Tavares
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TVI 24

 	Duração: 00:02:34

 	OCS: TVI 24 - Noite 24

 
ID: 90095694

 
10-12-2020 22:12

1 1 1

Governo anuncia novas medidas para as empresas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6e6b7cad-8f7b-403f-b2f7-

91dee260634d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo anunciou novas medidas para as empresas e vai apoiar a fundo perdido as rendas dos
setores mais afetados pela COVID-19, em particular o comércio, o alojamento e a restauração. O
apoio vai depender das quebras de faturação.
Comentários de Pedro Siza Vieira, ministro da Economia; Francisco Calheiros, pres. Confederação do
Turismo; João Vieira Lopes, pres. CCP.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-12-11 07:08
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-10 00:19
 TVI - Diário da Manhã , 2020-12-11 08:46
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-10 02:54
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-11 07:08
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-11 08:46
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-11 10:37
 TVI - Jornal da Uma , 2020-12-11 13:32
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Bimestral

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Preto e Branco

  Área: 14,95 x 6,06 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 90103650 31-12-2020

EMPRESÁRIOS PODEM ESCLARECER DÚVIDAS

Postos de Turismo prestam apoio a empresas 
O Turismo do Algarve reinventou 
a sua  rede e capacitou os seus 
profissionais para informarem os 
empresários do setor na região 
sobre as novidades ao nível do 
apoio à tesouraria para microem-
presas do turismo covid-19, 
disponibilizada pelo Turismo de 
Portugal. 

Por esta via, a RTA pretende 
fazer chegar informação perso-
nalizada às empresas turísticas 
locais, promovendo a necessária 
proximidade que já se verificava 
com os empresários do setor. 

Com o atendimento presencial 
reduzido e a prestação de infor-
mação turística direcionada para 

canais como o  online, foi identifi-
cada a oportunidade de reforçar o 
serviço prestado pelos profissio-
nais dos 20 Postos de Turismo tu-
telados pela Região de Turismo do 
Algarve (RTA). Estes passam a ser 
agora um contacto de primeira li-
nha com empresas locais dos seus 
respetivos concelhos de atuação.
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TVI

 	Duração: 00:03:01

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 90093919

 
10-12-2020 20:14

1 1 1

Plano de reestruturação da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e294dafd-3855-41c5-ab76-

ff165f86a48c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo desenvolveu uma ronda de reuniões com os partidos com assento parlamentar, para dar a
conhecer este plano de reestruturação da TAP. Ficou a saber-se como resultado das diversas
declarações feitas, que o ministro das Infraestruturas defendia o debate do plano na Assembleia da
República, mas que não é esse o entendimento do primeiro-ministro. Rui Rio afirmou que vai analisar
o plano com detalhe, mas numas contas iniciais, o líder do PSD afirma que este plano significa que
cada português vai pagar 300EUR para salvar a TAP e reserva uma posição final para mais tarde.
Declarações de Rui Rio, PSD; Adão Silva, PSD; João Cotrim Figueiredo, Dep. Iniciativa Liberal; André
Ventura, Chega; José Luís Ferreira, PEV.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-12-10 20:14
 TVI - Diário da Manhã , 2020-12-11 06:44
 TVI - Diário da Manhã , 2020-12-11 07:35
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-11 09:27
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-11 06:45
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-11 07:35
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-11 10:35
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 3,84 x 9,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 90085854 10-12-2020

Hotel crisis
The Algarve saw a 
record drop in hotel 
occupancy rates in 
November of 70% 
compared to the same 
month in 2019. The 
region recorded an occu-
pancy rate of 12.3% in 
November, according to 
data released last Friday 
by the Algarve’s hotelier 
association (AHETA). 
The British market 
contributed the most to 
the decrease (-86.9%), 
followed by the German 
(-84.6%), Irish (-56.1%) 
and the domestic market 
(-28.5%).
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 12,71 x 19,90 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 90105102 10-12-2020

TURISMO 

Algarve regista ocupação hoteleira 

mais baixa dos últimos 24 anos 

O Algarve registou em no-
vembro a mais baixa ocupa-
ção por quarto em hotéis e 
empreendimentos dos últimos 
24 anos, com uma taxa de 
ocupação de 12,3%, mais de 
70% abaixo do valor registado 
no mesmo mês em 2019. 

Segundo dados divulgados 
esta sexta-feira pela Associa-
ção de Hotéis e Empreendi-
mentos do Algarve (AHETA), 
desde 2010, ano em que a 
ocupação no mês de novem-
bro no Algarve foi de 26%, 
que não se registava um valor 
tão baixo. 

Face a 2019, a ocupação 
hoteleira no mês de novembro 
de 2020 caiu 71,7%, acres-
centa a maior associação 
regional do setor, umas das 
atividades que mais tem sido 
penalizada pela pandemia de 
covid-19. 

O mercado britânico foi 
o que mais contribuiu para 
a descida verificada (menos 
86,9%), seguido do alemão 
(menos 84,6%), irlandês (me-
nos 56,1%) e do mercado 
nacional (menos 28,5%). 

O volume de vendas apre-
sentou uma descida face ao  

mesmo mês do ano anterior 
de 72,5%. 

Em valores acumulados, 
a ocupação por cama regista 
uma descida média de 56% 
desde janeiro e o volume 
de vendas uma descida de 
58,4%. 

Os dados divulgados pela 
AHETA contabilizam a ocupa-
ção em novembro desde 1996 
e até 2020. 

A ocupação máxima por 
quarto foi atingida em 1999, 
com 55,8%. 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 3,71 x 4,91 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 90105102 10-12-2020

Ocupgrio_hoteleira 

Este foi o pior 
mês de novembro 

dos últimos 
24 anos 
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de euros, apurou o JA •unts e responsáveis peto- proç so 
de. escolha 

h. 

rpp 

"Tf 

4. 

RUI ANDRÉ CRITICA CRITÉRIOS ANTI-COVID 
a 

Regras impostas a Monchique 

são "absurdas e desadequadas" 
P3 

PUB 

W.. -~14-;: ,~>->~"r ffl 
" • " "‘' -":";-> • 

.,2:52~2. ::;?Z; ":  • 

' 

5  O. 

0:̂  

- 

re7-- 
r „. 

DG, 

APP 

Página 25



A26

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 33,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 90105451 10-12-2020

O Turismo 
na Economia Portuguesa 

Zfu,41,.764 e 7itadet,s4 

(Palestra no Racal Clube) 

22 de Março de1985 

região de turismo do algarve 

Brochura relacionada com a palestra proferida por Luís Filipe 
Madeira, presidente da RTA, a 22 de Março de 1985, tendo 
como pano de fundo a economia 

REMATE CERTEIRO (61) 

O Turismo na Economia Portuguesa 

Palestra no Racal Clube de Silves, a 22 de Março 
de 1985, de Luís Filipe Madeira, presidente da Região 
de Turismo do Algarve 

Neto Gomes 

Num tempo em que tanto se 
fala e se escreve, e com toda a 
razão, sobre a grave crise que 
o turismo atravessa devido à 
pandemia devastadora que se 
abateu em todo o mundo, e que 
Portugal e o Algarve, não fogem à 
regra, quisemos trazer à tona da 
memória, uma palestra de Luís 
Filie Madeira, então Presidente 
da Região de Turismo do Algarve, 
que teve lugar a 22 de Março de 
1985, já lá vão 35 anos, no Racal 
Clube, em Silves, tendo como 
tema O Turismo na Economia 
Portuguesa. 

Porque o generoso espaço de 
que dispomos, e já é bastante, 
mas não sendo suficiente para 
fazermos correr toda a palestra, 
deixamos aqui salpicos bem en-
tendíveis, sobre a interpretação, 
do então presidente da Região 
de Turismo do Algarve, sobre 
tema tão apelativo. 

«Minhas Senhoras e meus 
Senhores, 

Entre as aliciantes e gratas 
recordações do cargo que desem-
penho conta-se esta, de respon-
der aos chamamentos para depor 
perante os Algarvios, como neste 
caso, ou noutras circunstâncias, 
perante os Portugueses, em 
geral, sobre o Turismo e as suas 
vertentes influenciadoras da vida 
económica e cultural do País. 

Desta feita o tema proposto 
é suficientemente amplo para 
tolerar sem escândalo a gene-
ralidade, sempre sedutora, mas 
relativamente especificada para, 
sem cair na erudição especializa-
da, se dever balizar por alguns 
dados objectivos, estatísticos e 
pacíficos. 

O equilíbrio entre a tentação 
programática e apologética e a 
visão realista, rigorosa e globa-
lizante da realidade nacional é 
o que me proponho nos limites 
da ciência, da capacidade e do 
tempo disponíveis. 

Como qualquer outro ramo 
da actividade humana o Turismo 
não se compreende, ou não se 
compreende finalmente, sem 
se saber donde vem e como vai. 
Só então se poderá prever paras 
onde vai. 

Costumo dizer que o Turismo 
enquanto manifestação da curio-
sidade, entendida esta como for-
te desejo de conhecimento das 
diferentes realidades do Eco-Sis-
tema, é inato no homem, e desde 
sempre se praticou. Por si e em 
si ou associado a outras razões 
ou meros pretextos-económicos, 
culturais, recreativos, etc. 

Mas enquanto actividade 
organizada, com agentes profis-
sionais, com regras inernacio-
nalmente aceites, com reconhe-
cimento autónomo na ordem  

Jurídico-Económica, é uma ac-
tividade recente, é mesmo a 
mais jovem actividade humana, 
datando de meados do século 
passado. 

Em Portugal o Turismo, en-
quanto actividade receptora de 
Turismo Internacional, constitui 
um «FAIT DIVERS' até meados 
deste século como actividade 
interna, porém o Turismo termal 
e balnear assumia já uma rele-
vância apreciável nos alvores do 
século XX. 

Em todo o Mundo desenvolvi-
do assistiu-se a um crescimento 
espectacular do Turismo após a 
2.a  Grande Guerra, passando os 
respectivos fluxos de 25 milhões 
de entradas nas principais fron-
teiras internacionais em 1950, 
para 300 milhões em 1983 
(Estatísticas da OMT). 

Em Portugal o número de 
entradas de Estrangeiros em 
1984 ficou a escassos milhares 
do número impressionante de 
10 milhões. 
Entre as razões desta evolução 
fulgurante contam-se: 
- Progresso económico e distri-
buição de rendimentos signifi-
cativos por amplas camadas da 
população dos principais países 
Europeus e da América do Norte; 
- Progressos técnicos, rapidez, 
segurança e economicidade 
dos transportes, especialmente 
Aéreo e Rodoviário; 
- Generalidade das férias pagas 
obrigatórias; 
- Reformas Profissionais e se-
gurança social generalizada às 
massas trabalhadoras; 
- Antecipação da idade de Re-
formas: 

Por estas razões fazem hoje 
férias fora dos seus países, 
mais de 4 dias por ano: 50% 
de Austríacos, Belgas, Italianos 
e Espanhóis; 60% de Ingleses, 
Alemães e Franceses e 70% de 
Holandeses, Suecos e Suíços. 

Pelos números de 1983 as-
cende a 110 milhões de dólares 
a receita Turística Internacional. 

Daí que Países economica-
mente desenvolvidos como a 
Alemanha, a Inglaterra, os Esta-
dos Unidos, se empenham com 
tanto interesse como Portugal, 
Grécia ou Marrocos na promoção 
do seu Turismo. Basta dizer que 
na Alemanha Federal, modelo de 
País desenvolvido na Indústria, 
no comércio e na agricultura, as 
receitas do Turismo representam 
3% do produto interno bruto. 

E, mesmo os Países do Bio-

co comunista, da economia 

planificada e das severas res-

trições aos consumos privados, 

empenham-se igualmente no 

Turismo... 

E, mesmo os Países do Blo-
co cómunista, da economia 
planificada e das severas res-
trições aos consumos privados, 
empenham-se igualmente no 
Turismo receptivo, entrando na 
concorrência de preços, criando 
zonas reservadas a Turistas e 
estabelecimentos comercia ises-
peciais para Turistas, fornecendo 
aos Hotéis de Turismo produtos 
de consumo condicionado e 
até - a Heresia das Heresias 
- sacrificando frequentemente 
o primado da segurança ideo-
lógica à necessidade de alargar 
as malhas da «cortina» para 
facilitar a entrada de um número 
crescente de Turistas. 

O Turismo é, pois, a maravilha 
da nossa idade. [...] 

Assim atingimos em 1984 a 
receita bruta de 1000 milhões 
de Dólares, mais de 100 milhões 
de contos, o que representa 
cerca de 5% do P.I.B. em 1984 o 
Turismo apresentou mesmo uma 
balança mais favorável à nossa 
economia que os celebrados 
têxteis. 

Só no Algarve são mais de 
50.000 os posto de trabalho 
dependentes do Turismo, na 
Hotelaria, na Restauração, nos 
Agentes de viagens, nos Trans-
portes, etc. 

O Turismo em um papel de-
cisivo no desenvolvimento da 
agricultura e das pescas, é 
determinante na construção  

civil, que por sua vez arrasta 
as Indústrias Metalomecenica, 
Cerâmica e Serralharia Civil e 
o Comércio. Gera reflexamente 
postos de trabalho e investimen-
to em obras públicas, fomenta o 
Artesanato e o Folclore, impõe 
o acautelamento do património 
Histórico e Cultural. Engrossa a 
procura dos serviços designada-
mente nas áreas da Engenharia, 
da Arquitectura, da Procuradoria 
Jurídica, da Contabilidade. 

Enfim, em Portugal, como na 
generalidade, como na generali-
dade dos Países desenvolvidos, 
o Turismo é uma componente 
indispensável ao desenvolvi-
mento das Estruturas Econó-
micas. [...] 

Vejamos o que alguns apon-
tam em desabono do Turismo. 

Dizem em primeiro lugar 
que a balança Turística é enga-
nadora, que não leva em conta 
que num País, como Portugal, 
deficitário em bens alimentares 
e combustíveis, o Turismo obriga 
a importar mais alimentos e 
mais petróleo. 

É verdadeira a premissa 
mas falsa a conclusão. É que 
se esquece que entre a impor-
tância em divisas e a venda ao 
Turista, também em divisas, 
aparece o chamado valor acres-
centado e o valor tributário. Isto 
é, a carne importada, por hipó-
tese a 500 contos/ton é vendi-
da nos restaurantes e Hotéis a  

pelo menos 3000/4000 con-
tos/ton (3000$00/40000$00 
Kilo). 0 mesmo se diga dos 
cereais e dos combustíveis, 
estes, sobretudo por via da 
carga tributária. 

Vem depois o argumento da 
instabilidade ou vulnerabilidade 
do Turismo a factores exógenos -
crise económicas, instabilidade 
política, insegurança interna ou 
externa. É verdade. Mas também 
é verdade que o Turismo corres-
ponde a uma necessidade vial 

das pessoas que o praticam se 
para tal dispuserem de tempo, 
de saúde suficiente e de con-

dições económicas. Ora nada 
indica, antes pelo contrário, que 
as condições sociais e económi-
cas dos países emissores sofram 
tal erosão que ponha em causa 
o essencial dos fluxos. 

Acrescendo que Portugal, 
como ouros Países da Área 
Mediterrânica, têm uma matéria 
prima inesgotável de que os 
outros Paíse5 do Norte carecem, 
sol e clima ameno. Por outro 
lado, ainda que se admita teo-
ricamente a tal crise económica 
ou política, a verdade é que num 
caso desses não é só o Turismo 
que é atingido. É a generalidade 
ou a totalidade dos sectores 
económicos. [...] 

Questão diferente é projec-
tarmos o papel que o Estado 
a deverá destinar e promover 
para o Turismo no quadro geral 
das actividades Nacionais a 
longo prazo. 

E esta é uma questão de fun-
do que vale as nossas reflexões, 
as nossas divergências e o nosso 
consenso em busca da mais 
correcta solução. Como aliás 
em todos os restantes sectores 
Sócio-Económicos. 

Para tentarmos a resposta 
proponho que partamos das 
certezas que temos - o Turismo 
é uma actividade estável, idónea 
e rendível; 
- O Turismo tem em Portugal 
matéria prima natural e de boa 
qualidade; 
- O Turismo sofre de uma vulne-
rabilidade a factores negativos 
semelhante a outras activida-
des, especialmente do sector 
secundário; 
- O Turismo, praticado segundo 
as regras, é um factor de projec-
ção do ambiente e do patrimó-
nio, de desenvolvimento cultural 
e de melhoria da qualidade de 
vida das populações. 

Posto isto que dúvidas que-
darão para definirmos o Turismo 
como objectivo prioritário no 
planejamento do futuro dos 
Portugueses? 

Devo confessar que assim, 
com esta singeleza de odores  

monoculturais, tenho alguma 
hesitação. Hesitação aliás, que 
também me assalta quanto aos 
grandes projectos Industriais, 
quanto aos Têxteis, quanto à 
Construção Naval, a Petroquími-
ca, à Metalomecânica, etc. 

Porquê? 
Antes de mais porque todo 

o projecto Nacional sério deve 

partir do conceito de perfilhar-
mos da sociedade Portuguesa. 

Todo o projecto deve assentar 
na defesa da sua identidade, da 
sua soberania, da sua indepen-
dência, da sua sobrevivência 
como colectividade autónoma e 
diferenciada. 

- É sabido que no Mundo ho-
dierno não há lugar a indepen-
dências absolutas. Todos os 
Países dependem de outros 
Países, em maior ou menor grau. 
Especialmente no domínio eco-
nómico. A divisão internacional 
do trabalho assente na concor-

rência e na especialização é um 
facto que só graves perturbações 
porão em causa. Mas perante 
a eventualidade dessas pertur-
bações será mais forte, mais 
independente e mais soberano 
o País que melhor assegure a 
sua Auto-Suficiência.[...] 

Tenho pois o entendimento 
de que, nesta óptica, o Estado 
Português deve considerar prio-
ritário o sector turístico superes-
trutura instrumental ao serviço 
da melhoria das estruturas, em 
especial do sector primário 
alimentar (Agricultura e Pes-
cas), de defesa do ambiente, 
de melhoria das infraestruturas 
básicas ao dispor da população 

em geral, da cultura, do ensino 
e dos investimentos na saúde e 
na investigação científica. 

Nesta base é urgente concluir 
que o Turismo pode prestar ain-
da melhores serviços ao País e 
que para tal deve ser estudado, 
planeado, fomentado, apoiado. 

Na certeza de que atingi-
dos, com o seu imprescindível 
auxílio, patamares modernos 
de desenvolvimento naqueles 
sectores e áreas, o País poderá 
enfrentar com optimismo as 
emboscadas da História, supor-
tando então sem tragédias uma 
crise no turismo, ou na indústria 
ou em limitados segmentos da 
agricultura ou das pescas en-
quanto dependentes de factores 
externos. 

Podemos e devemos apro-
veitar o turismo como não apro-
veitámos o Brasil ou as Índias. 

Portugal pode ser um grande 
e nobre País de Turismo. Se qui-
ser estudar e planear o seu futu-
ro também no Turismo. Mas isso 
já é outra História e eu de Política 
falarei noutra oportunidade.» 
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Hoteleiros algarvios pedem apoios 

urgentes a fundo perdido 

A principal associação hoteleira algarvia 
pediu ao Governo que aprove "a atribuição 
urgente" de apoios financeiros a fundo perdido 
para recapitalizar as empresas turísticas, no 
âmbito do plano de emergência para recuperar 
o Algarve. 

Para a Associação dos Hotéis e Empreendi-
mentos Turísticos do Algarve (AHETA), a crise 
pandémica provocada pela covid-19, agravou 
a situação económica e social daquela região, 
"descapitalizando as empresas e deixando-as 
à beira de um precipício económico sem 
precedentes, tendo o desemprego atingido 
níveis impensáveis e nunca experimentados 
anteriormente". 

"Evitar uma catástrofe económica e social 
sem precedentes e salvar o turismo do Algarve, 
exigem uma intervenção urgente e esclarecida 
ao mais alto nível da governação", alega a 
associação em comunicado. 

Para os hoteleiros, "constitui uma obrigação 
e um dever nacional salvar o que é viável e pode 
ser salvo", caso contrário o futuro do Algarve e 
do país "estará comprometido, assim como toda 
a atividade turística, enquanto um dos setores 
mais pujantes, estratégicos e prioritários da 
economia portuguesa". 

"Em nome do interesse público regional e 
nacional, importa garantir que. na fase de recu-
peração da economia do turismo, as empresas 
estejam preparadas para responder, rápida 
e eficazmente, aos enormes desafios de um 
futuro complexo, difícil e. obviamente, muito 
competitivo", sublinha a associação. 

Na opinião dos hoteleiros, as competências 
de gestão adquiridas, bem como todo o circuito 
que envolve o negócio turístico, "são ativos que 
devem ser preservados a todo o custo, não 
podendo nem devendo ser ignorados, uma vez 
que são determinantes para enfrentar o futuro 
com sucesso". 

"Não podemos comprometer a recuperação  

económica do turismo e do Algarve, deixando 
a atividade turística ao sabor das conjunturas 
internacionais, (...), prescindindo de um conhe-
cimento acumulado durante décadas, enquanto 
uma mais valia competitiva indispensável para 
assegurar uma recuperação económica e social 
célere no período pós pandemia", sustentam os 
empresários hoteleiros. 

Para salvaguardar o futuro das empresas 
turísticas, a AHETA pede ao governo para que, 
no âmbito do Plano Específico de Emergência 
para Recuperar o Algarve, "aprove a atribuição 
urgente de apoios financeiros, sob a forma de 
subvenções a fundo perdido", quer para a reca-
pitalização de empresas viáveis, quer através 
da injeção de fluxos financeiros para fortalecer 
o fluxo de caixa das empresas hoteleiras e 
turísticas regionais. 

"A situação económica das empresas da 
região está sustentada na concretização de 
investimentos em capital intensivo, através do 
recurso a capitais alheios e outras soluções 
de financiamento, pelo que o impacto da crise 
pandémica na tesouraria das empresas ao 
longo dos últimos meses acentuou não só a 
diminuição das receitas empresariais. mas 
também os incumprimentos respeitantes a 
compromissos financeiros e outros", indicou 
a associação. 

A AHETA considera que cabe ao Governo 
"criar as condições financeiras e fiscais des-
tinadas a evitar o colapso das empresas, pre-
parando-as para os desafios que vão chegar, 
porque empresas frágeis não são competitivas". 

"Não estarmos preparados para responder 
aos desafios da retoma é prolongar as conse-
quências desastrosas em que estamos mer-
gulhados por anos e anos sem fim. Perdem os 
empresários, mas perde também a economia 
do país e, muito principalmente, os nossos tra-
balhadores e a população em geral", conclui a 
associação empresarial. 
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