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Promoção internacional do turismo português
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Para voltar a atrair turistas para Portugal, o Governo vai lançar uma campanha de promoção
internacional. Foi o que anunciou ontem o ministro da Economia.
Declarações de Pedro Siza Vieira.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-12-17 08:09
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Siza Vieira diz ter a "convicção" de que Portugal vai "ter um crescimento mais rápido do turismo do
que se antecipa". E deixa um recado: "Quem investe na crise é quem sai mais forte na retoma".
 
Portugal vai lançar uma nova campanha de promoção do país, revelou o ministro da Economia em
entrevista à RTP3. Pedro Siza Vieira explicou que os mercados inglês e alemão serão alguns dos
públicos alvos e manifestou confiança de que o turismo vai crescer mais depressa do que muitos
antecipam.
 
"Vamos lançar uma nova campanha para valorizar Portugal, nomeadamente nos mercados inglês e
alemão, onde temos um baixa quota de mercado e onde acreditamos que podemos crescer", explicou
Siza Vieira na Grande entrevista da RTP.
 
O responsável pela pasta da Economia revelou que tem a "convicção" de que Portugal vai "ter um
crescimento mais rápido do turismo do que as pessoas antecipam". "Quem não perdeu o emprego
está com muito com muita vontade de viajar", justificou. "Neste setor existe uma procura reprimida.
As pessoas não viajam porque não podem e, no primeiro momento em que o puderem fazer, vão
escolher Portugal", acrescentou.
 
Siza Vieira, na sequência de um encontro com o presidente da Organização Mundial de Turismo, no
início de dezembro, disse que "as empresas se devem preparar para o regresso do turismo a partir da
Páscoa".
 
Confiante de que a economia vai recuperar em 2021, Siza Vieira recordou que no terceiro trimestre
Portugal "foi o país da União Europeia que mais cresceu no terceiro trimestre". "O país vai começar a
crescer quando todos os outros começarem a crescer. Não somos um país isolado, mas um país
fortemente exportador. Não precisamos só do mercado interno, mas de uma retoma em todo o
mundo", sublinhou.
 
Para Siza Vieira, "o mais importante é que voltem os clientes".
 
O ministro da Economia sublinhou a importância dos fundos europeus porque "vão acelerar o processo
de recuperação". "Estes fundos vão ser muito alocados para melhorar a produtividade e
competitividade da nossa economia", frisou.
 
"Temos de trabalhar em vários planos: o sucessor do Portugal 2020", porque o objetivo é "continuar a
lançar incentivos ao investimento empresarial sem grandes interrupções". "Estamos a trabalhar muito
intensamente nisso para que as empresas que continuam a querer investir - há muita intenção de
investimento neste momento - possam ser apoiadas nos termos em que tradicionalmente vão sendo".
 
Siza Vieira sublinhou o desejo do Executivo de "continuar a apoiar as empresas através do Sistema de
Incentivos" - conjunto de apoios dirigidos às empresas através do Compete e dos vários programas
operacionais regionais - "com um ritmo significativo". "Os SI pagam por ano cerca de 600 milhões de
euros" às empresas.
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Outras das áreas de atuação é o Plano de Recuperação, mais conhecido como a bazuca, que terá
"verbas muito significativas destinadas às empresas", garantiu o ministro da Economia, frisando as
quatro áreas de atuação mais importantes: digitalização, descarbonização, crescimento na cadeia de
valor através da incorporação da inovação e formação profissional.
 
"Tenho dito que este é o momento das empresas começarem a preparar os seus projetos de
investimento", disse Siza Viera. No âmbito do PRR vão ser apoiados "projetos transformadores". "A
nossa ambição é começar a lançar já alguns termos de referência para que as empresas se possam
preparar e preposicionar para concorrer a estes fundos", explicou, acrescentando que têm sido levadas
a cabo várias ações junto da indústria nacional para explicar o tipo de projetos elegíveis, como por
exemplo ações de descarbonização. "Pedimos-lhes para prepararem os projetos, que digam o que é
mais importante do ponto de vista do setor, para terem processo menos intensos de carbono ou
menos consumidores de energia, para que, quando saírem os avisos, possam estar preparados",
exemplificou.
 
Siza Vieira deixou uma dica às empresas: "Este é o momento de se preparem. Quem investe na crise
é quem sai mais forte na retoma"
 
Mónica Silvares
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Campanha do Turismo de Portugal destinada ao mercado interno suspensa
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A campanha do Turismo de Portugal destinada ao mercado interno foi suspensa, mas vai regressar
depois de acabar o estado de emergência. A campanha que era para ter terminado ontem e que tinha
um envelope de estímulo aos operadores na ordem dos 50 milhões de euros, foi afinal interrompida
logo que se iniciou em outubro o estado de emergência.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-12-16 08:02
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RITA MARQUES 1 APOIOS PARA O TURISMO 

secretária de Estado do Turismo, Rita 
6 Marques, adiantou ontem no Parlamento 
que, dos 22 mil milhões de euros disponibiliza-
dos para apoio à manutenção do emprego e ca-
pacidade das empresas até final do ano, 2,5 
mil milhões são direcionados para o setor do 
turismo, um dos mais afetados pela pandemia. 
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MIGUEL 
ALBUQUERQUE 
PRES. GOVERNO MADEIRA 

vJk 

Orçamento da 
Madeira para o 
ano de 2021 conta 
com aumento de 
340% para a área 
económica, reve-
lou ontem o Go-
verno regional. 

O DESCE 
RITA 
MARQUES 
SEC. EST. DO TURISMO 

Admite que o 
retorno da Web 
Summit para o tu-
rismo foi inferior 
ao que podia ter 
sido se o evento 
fosse híbrido ou 
presencial. 
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Turismo
 
Alojamento local com quebras de facturação de cerca de 70%
 
17 de dezembro de 2020
 
O alojamento local teve quebras de facturação de cerca de 70% em Portugal este ano, devido à
pandemia, sendo que foram as cidades que mais sofreram com a falta de turistas, indicou a
associação que representa o sector.
 
"Tivemos quebras na ordem média de 60 a 70 e poucos por cento este ano, mas com diferenças
regionais importantes, ou seja, o Algarve teve um pouco menos", salientou hoje à agência Lusa o
presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP).
 
De acordo com Eduardo Miranda, o setor ainda se encontra numa situação "bastante complicada",
prevendo que esta se prolongue por "uns bons meses".
 
"As zonas de cidade continuam a não ter nenhuma recuperação. As cidades, os centros urbanos,
tiveram quebras de 80% a 90% e em quase todos os destinos se agravou a partir de outubro, ou seja,
as próprias zonas de praia já têm uma quebra a acrescentar a esta crise", indicou.
 
Recordando as quebras na procura devido ao turismo internacional, o presidente da ALEP explicou que
os operadores não foram obrigados a "fechar administrativamente", mas sim por falta de clientes.
 
"O próprio turismo nacional - que já representa 30% - foi talvez um pequeno balão de oxigénio nos
meses de agosto e setembro, mas também caiu", realçou Eduardo Miranda, relembrando que "houve
restrições grandes durante esse período".
 
Questionado sobre o encerramento de espaços por causa da crise pandémica, o presidente da ALEP
avançou que houve casos de empresários que migraram para o setor do arrendamento e outros que
deixaram os negócios.
 
"Tivemos uma boa parte que migrou para o arrendamento, não é uma parte significativa e é
importante que não seja, porque a nossa principal missão é manter a maior parte das operadoras no
turismo. O alojamento local representa 40% das dormidas turísticas nacionais e nos centros urbanos
representa 50% ou mais", disse.
 
O presidente da ALEP explicou que as 'guest houses' [hotéis de baixo custo] e os 'hostels' estão numa
situação delicada de sobrevivência.
 
"É preciso equilibrar, mas alguns não conseguem. Infelizmente não conseguem recuperar depois de
um ano praticamente sem faturação", lamentou, acrescentando que têm surgido apoios, como o
microcrédito e o 'lay-off'.
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Eduardo Miranda precisou que, desde março, a ALEP tem estado envolvida com a Confederação do
Turismo para procurar soluções e apoios para o sector. Segundo o dirigente, o 'lay-off' foi fundamental
para a sobrevivência das empresas.
 
"Houve uma série de programas - e ainda há - que sem eles seria quase inviável manter a atividade,
não só a de alojamento local, mas outras atividades. Agora é a fase de ser mais seletivo e ajudar
quem realmente precisa", explicou, observando que os pequenos espaços sem funcionários não
tiveram acesso a qualquer microcrédito do Turismo de Portugal.
 
O presidente da ALEP defendeu que os empresários em nome individual em geral têm um papel muito
importante no turismo e na economia.
 
Relembrando as declarações proferidas à Lusa em 5 de Junho, em que o empresário vislumbrava
"uma luz ao fundo do túnel" na época de verão, Eduardo Miranda afirmou que a retoma vai ser muito
gradual e essa luz não virá no Natal e no Ano Novo.
 
"No início da pandemia havia um excesso de otimismo ingénuo de que as coisas a partir do verão iam
começar a melhorar. O que se registou é que, sim, houve o tal balão de oxigénio, mas só foi durante
algumas semanas - três/quatro semanas -, entre meados de agosto e início de setembro, que foi
importante especialmente para zonas de praia e no interior, não teve impacto nas cidades", lembrou.
 
Eduardo Miranda acrescentou que as cidades continuaram a ter quebras "enormes", porque "estiveram
praticamente paralisadas".
 
"A luz ao fundo do túnel vem das vacinas. Acreditamos que vai ser uma coisa muito gradual, porque a
vacinação é primeiro para aquelas camadas mais fragilizadas, que não são o público alvo de viagem",
concluiu.
 
LUSA/DI
 
#alojamento local
 
#turismo
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Não é altura de ter preconceitos ideológicos. 2021 será um ano muito complicado. A época de Verão
pode ser uma boia de salvação se o governo tiver juízo suficiente para não a furar antes do tempo.
 
No momento em que escrevo isto, chove torrencialmente e fala-se na televisão das restrições que se
esperam no Natal. É por isso a melhor altura para falar no próximo Verão e, para contrastar com o
ambiente geral, com um tom optimista.
 
O próximo Verão pode ser memorável para o turismo português. Com o natural abrandar da pandemia
que se espera nessa altura, com os nossos principais mercados emissores já avançados na imunização
(principalmente o Reino Unido), e com uma tremenda vontade de muitos em fazer as férias adiadas
por demasiado tempo, poderá vir a ser uma época formidável para o turismo português. Com ou sem
TAP, não faltarão companhias aéreas a querer voar para o nosso país (como nunca faltaram desde que
houvesse procura). Claro que para um turista vir não basta haver vôos. Eles precisam de ter onde
ficar.
 
Qualquer turista de cidade tem uma clara preferência: ficar perto das zonas turísticas do centro da
cidade. Há motivos óbvios para essa preferência. Turistas que fazem viagens curtas de alguns dias
não querem passar horas perdidos em transportes públicos ou gastar fortunas em táxis. Querem sair
do alojamento e ir directamente aos principais locais de atracção sem perder demasiado tempo. Quem
quer fazer uma visita de alguns dias ao Porto não quer ficar em Arcozelo (apesar de ser uma bela
terra que alberga colunistas muito perspicazes). Quem quer fazer uma visita de alguns dias a Lisboa,
dificilmente quererá ficar no Montijo (apesar de albergar o fantástico Olímpico do Montijo). Quem faz
turismo de cidade, quer ficar nas cidades. Pela importância do turismo de cidade, é importante que as
cidades capazes de o atrair tenham oferta de alojamento turístico para receber os turistas. Só com
essa oferta, as cidades e o país beneficiarão da procura turística que no próximo ano poderá ser a boia
de salvação de uma economia ainda em recuperação fraca e de um sector da restauração devastado
pelas restrições durante a pandemia.
 
É impossível desligar o boom do turismo em Portugal até 2019 do boom do alojamento local. O
alojamento local trouxe uma oferta que não existia e sem a qual muitas centenas de milhares de
turistas nunca teriam vindo. Uma oferta que agrada a turistas porque lhes oferece alternativas de
alojamento próximas das atracções, mas sem os preços dos hotéis. Foi também uma forma de
democratizar as receitas do turismo. Por um lado, mais pessoas passaram a poder beneficiar das
receitas de alojamento (e não só as cadeias hoteleiras). Bastava comprar um apartamento para
beneficiar do turismo quando antes apenas milionários capazes de abrir hotéis podiam beneficiar
disso. Por outro lado, ao termos uma maior proporção de turistas em alojamentos que na sua maioria
não oferecem alimentação, permitiu-se que mais pequenos negócios de restauração também
beneficiassem do crescimento do turismo.
 
Estes não têm sido tempos fáceis para quem investiu em alojamento local, mas a espera pode vir a
render no próximo Verão. Há dias José Soeiro do Bloco de Esquerda voltou a atacar o alojamento local
e os seus empresários. O texto mistura a necessidade de limites ao alojamento local com o problema
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da falta de habitação em Portugal e mesmo o problema dos sem abrigo (!?). Obviamente nada disto
faz sentido.
 
O alojamento local só tem um efeito relevante no mercado da habitação nas cidades Lisboa e Porto.
No entanto, há mais de 9 milhões de pessoas que não têm residência em Lisboa ou Porto e não consta
que sejam todas sem abrigo. Ligar de alguma forma a normal escassez de alojamento em Lisboa e
Porto aos problemas de habitação do país é a típica visão elitista de que só existe vida dentro das
grandes cidades e que por isso há um qualquer direito consagrado a ter habitação dentro das grandes
cidades, direito esse que o estado tem que garantir de alguma forma. Mas esse será sempre um
direito apenas para alguns, porque por muitos programas que façam, por muitos apartamentos
subsidiados para os insiders do sistema, mais de 90% da população continuará a viver fora de Lisboa
e Porto. Estamos, portanto, a querer impedir a recuperação da restauração, dos pequenos lojistas, dos
pequenos proprietários, apenas porque alguém acha que em vez de 93% da população portuguesa a
viver fora de Lisboa e Porto devemos ter apenas 92%.
 
Num momento em que centenas de milhares de pessoas vêem os seus postos de trabalho em risco e
contam os dias até ao próximo Verão para perceberem se podem salvar os seus restaurantes, cafés e
lojas, pensar de alguma forma em limitar a oferta turística é absolutamente irresponsável.
 
O país precisa que os donos de alojamento local sejam capazes de aguentar o barco, manter a oferta,
para quando vier a avalanche de Verão (se tudo correr bem) não seja por falta de oferta de
alojamento que os restaurantes, lojas, cafés e bares não estejam cheios de clientes.
 
Mais do que a TAP, cujos vôos para principais destinos seriam facilmente substituídos por outras
companhias, precisamos que a oferta de alojamento não caia. Aliás, meter quatro mil milhões de
dinheiro dos contribuintes para salvar a TAP com a desculpa do turismo enquanto se tenta reduzir à
força a oferta de alojamento turístico (que tudo o que precisa para recuperar é que as regras não
mudem para pior) é incoerente e contraprodutivo.
 
Não é altura de ter preconceitos ideológicos. 2021 será um ano muito complicado. A época de Verão
pode ser uma boia de salvação se o governo tiver juízo suficiente para não a furar antes do tempo.
 
[Additional Text]:
Imagem de Carlos Guimarães Pinto
 
Carlos Guimarães Pinto
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O ministro da Economia preparou o país para o regresso do turismo na Páscoa. Mas o setor ainda tem
dúvidas e quanto a essa previsão e lança alertas.
 
O ministro da Economia está confiante na recuperação do turismo. Se há menos de dois meses estava
"muito otimista" com o setor a médio prazo, a semana passada antecipou o regresso do turismo na
Páscoa. Mas as empresas do setor não pensam da mesma maneira. As certezas são muito poucas e o
futuro mostra-se incerto. Do lado da hotelaria, as expectativas apontam para uma Páscoa com "pouco
movimento". Se a recuperação do setor se iniciar nessa altura, será muito "lenta" e "gradual".
 
"A minha perspetiva para o turismo a médio prazo é muito otimista", disse Pedro Siza Vieira no final
de outubro, durante uma conferência sobre imobiliário. "Agora temos uma procura retraída, o que
significa que as pessoas estão em casa. Mas o turismo vai voltar", completou. Cerca de um mês e
meio depois dessas declarações, as expectativas do ministro da Economia estão focadas na Páscoa,
que no próximo ano se celebra em abril. "As empresas devem preparar-se para o regresso do turismo
a partir da Páscoa", disse na semana passada, após um encontro com o presidente com a Organização
Mundial de Turismo. As últimas previsões da OMT apontam para a recuperação do turismo
internacional em 2021, com especial incidência no terceiro trimestre.
 
Se no início da pandemia o setor acreditava que a recuperação iria acontecer de determinada maneira,
essas previsões acabaram por se mostrar falhadas. "Esperávamos que a recuperação tivesse
começado mais cedo e que o verão tivesse sido mais positivo", diz ao ECO José Theotónio, CEO do
Grupo Pestana, referindo que esta segunda vaga da pandemia provocou um novo recuo. O setor
"andou para trás a partir de novembro e não temos expectativas nenhumas até março", continua.
 
O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) diz que o desempenho do turismo "está a
ser pior do que se previa porque a pandemia está a prolongar-se no tempo". Em declarações ao ECO,
Francisco Calheiros afirma mesmo que "as perspetivas iniciais já estão completamente desatualizadas"
e que, se em abril se apontavam perdas entre os 50% e os 52%, neste momento as estimativas
apontam para quedas a rondar os 70%.
 
O responsável da CTP alerta para as necessidades que as empresas do setor estão a atravessar, assim
como a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), que cita os sucessivos
inquéritos que tem vindo a fazer, e que "denotam um degradar do tecido empresarial", com "cada vez
mais empresas a recorrer à insolvência ou a manifestar essa intenção".
 
O mais recente inquérito da AHRESP, referente a novembro, mostra que sem apoios diretos à
tesouraria, 48% dos restaurantes e 32% dos hotéis não irão resistir aos próximos meses. Mas estes
números foram divulgados antes de o Governo anunciar mais apoios para as empresas,
nomeadamente ajudas para o pagamento das rendas, o alargamento do programa Apoiar a médias
empresas e uma nova linha de crédito para grandes empresas.
 
Mas, afinal, o que esperar dos próximos meses?
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O presidente da CTP diz que a "pandemia está longe de terminar, pelo que o futuro ainda é muito
incerto". Francisco Calheiros reitera que não é possível fazer uma "previsão exata porque ainda há
muita incerteza", contudo, está confiante de que após o início da vacinação, "e a correr bem", a partir
do segundo semestre de 2021 poderá dar-se início a alguma recuperação.
 
"Poderá existir alguma atividade na Páscoa, mas apenas se houver uma evolução positiva da
pandemia até lá e (...) se a vacinação em massa se concretizar e se recuperarmos a segurança e
confiança", nota o presidente da CTP.
 
Por sua vez, no setor hoteleiro, as previsões são mais pessimistas. "A recuperação ainda não existe.
Irá ocorrer quando houver a eficácia da vacina", diz o presidente da AHP, afirmando que "no segundo
trimestre de 2021 começará a haver algum movimento de turistas e melhorará a partir de meados de
2021 quando cerca de 50% das pessoas estiverem vacinadas". Contudo, afirma: "2021 será no seu
total ainda negativo".
 
Contudo, relativamente às expectativas do ministro da Economia, Raul Martins mostra-se pouco
confiante. "Na Páscoa haverá muito pouco movimento", afirma, antecipando, eventualmente, a
chegada de "turistas mais novos". O presidente da AHP defende a obrigatoriedade de um teste
negativo antes de ser feita qualquer viagem de avião, caso contrário, "a Páscoa vai ter muito pouco
movimento e a recuperação só começará a partir de meados de 2022".
 
A Páscoa é em abril e é verdade que a partir daí pode haver alguma retoma da atividade. Mas outra
coisa diferente é a que nível essa retoma vem. Aceitando que é a partir da Páscoa, acho que o nível de
retoma vai ser muito lento e muito gradual, principalmente no segundo trimestre.
 
José Theotónio
 
CEO do Grupo Pestana
 
Dentro do setor hoteleiro, José Theotónio, do Grupo Pestana, diz que "até março vai estar tudo
parado" e que, nesse ponto de vista, concorda com Pedro Siza Vieira. Contudo, mostra-se reticente
quanto à forma como a retoma vai acontecer. "A Páscoa é em abril e é verdade que a partir daí pode
haver alguma retoma da atividade. Mas outra coisa diferente é a que nível essa retoma vem.
Aceitando que é a partir da Páscoa, acho que o nível de retoma vai ser muito lento e muito gradual,
principalmente no segundo trimestre. Ainda vai ser muito fraco, como no fundo foram junho e julho",
diz.
 
Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador da cadeia hoteleira Vila Galé, acredita ser possível começar
um processo de recuperação a partir da Páscoa. Contudo, também afirma que será "de forma lenta".
"A nossa expectativa é que o mercado interno seja o primeiro a responder. Já os mercados
internacionais deverão iniciar a retoma mais perto de maio/junho", diz, ao ECO. Como alerta José
Theotónio, o setor "não está à espera de um click e de tudo voltar ao que era no pré-pandemia".
 
Do lado da AHRESP, que representa a restauração e a hotelaria, adota-se uma posição mais
conservadora. "Penso que terá manifestado [o ministro da Economia] um desejo seu, que também é
um desejo de todos nós, mais do que uma certeza que, obviamente ninguém nesta fase tem", diz a
secretária-geral da associação, Ana Jacinto, referindo que "essa é uma grande questão, saber quando
irá acontecer uma recuperação do turismo".
 
Quando voltará o turismo aos níveis de 2019?
 
Esta é, talvez, a one million dollar question. E, aqui, as opiniões são unânimes. O CEO do Grupo
Pestana recorda como "2007 e 2008 foram os dois grandes anos do turismo" e que foram precisos oito
anos para o setor recuperar. Só em 2016 se voltou a ter um ano tão bom. "Com esta crise não sei se
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será assim, mas vai com certeza ser muito gradual. Não creio que se consiga ter um ano tão bom
como 2019 antes de 2024", diz José Theotónio.
 
Gonçalo Rebelo de Almeida, do Grupo Vila Galé, admite que no verão de 2021 seja possível "iniciar a
retoma e voltar a ter alguns fluxos turísticos que até agora ficaram totalmente suspensos". Contudo,
também este gestor hoteleiro acredita que "o regresso aos níveis de 2019 só deverá concretizar-se em
2023 ou em 2024". As esperanças estão depositadas no processo de vacinação, mas há ainda o
desafio de "reconquistar a confiança dos consumidores" e as "restrições às viagens", bem como a
"recuperação do transporte aéreo".
 
Se a pandemia desacelerar, se a vacinação em massa existir e se recuperarmos a segurança e
confiança, será possível assistirmos a uma recuperação antes de 2025.
 
Francisco Calheiros
 
Presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP)
 
A associação que representa a hotelaria, a AHP, antecipa desde já que "2022 vai ser positivo".
Contudo, Raul Martins alerta que se chegará aos níveis de 2019 só em 2024". "Portugal, aliás,
depende da aviação em mais de 90%. Por isso, antes de 2024 não estaremos nos níveis de 2019", diz.
 
Depositando a maior parte das esperanças na vacinação, que deverá arrancar em Portugal no início de
janeiro, com a vacina da Pfizer, o presidente da CTP, Francisco Calheiros, comenta: "Se a pandemia
desacelerar, se a vacinação em massa existir e se recuperarmos a segurança e confiança, será
possível assistirmos a uma recuperação antes de 2025".
 
Mantendo a posição mais precavida, Ana Jacinto, da AHRESP, acredita que "ninguém estará hoje
numa situação que permita antever quando se dará o regresso do normal funcionamento do turismo".
Para a representante da restauração e da hotelaria, isso dependerá de "muitas variáveis".
 
Preferindo não adiantar "metas" para um regresso aos níveis do ano passado, Ana Jacinto reitera a
necessidade de se darem os apoios necessários às empresas do setor para que estas possam manter
as suas atividades, evitando mais falências e mais despedimentos. "As empresas irão necessitar de
muito apoio, e durante mais tempo do que aquele que durará a pandemia", remata.
 
Rita Neto
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Redução da atividade tem pressionado o aumento do desemprego 

Turismo. Empresas 
com quebras de 7,7 mil 
milhões de faturação 

Os números foram avançados pela secretária de Estado do Turismo. 
Rita Marques diz que setor vai receber 2,5 mil milhões até ao final do ano. 
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SOMA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline. pt 

Até setembro, as empresas do 
setor do turismo perderam 7,7 
mil milhões de euros, "o que repre-
senta basicamente um decresci-
mento de receitas de 56°4 recuan-
do a 2010". Já ao nível das dor-
midas foram registadas 24 milhões, 
um decréscimo de 61,5%. Os núme-
ros foram avançados pela secre-
tária de Estado do Turismo no 
Parlamento e não ficaram por 
aqui. De acordo com Rita Mar-
ques, em relação ao emprego, no 
terceiro trimestre estavam regis-
tados 285 mil postos de trabalho 
associados ao turismo, uni recuo 
de 14,8% e uma diminuição de 
49,3 mil trabalhadores no setor. 

Ainda assim, a governante admi-
te que há regiões onde os efeitos 
da quebra do turismo são mais 
sentidos, como é o caso do Algar-
ve, que regista um acréscimo da 
taxa de desemprego de 142%. 

Rita Marques adiantou também 
que dos 22 mil milhões de euros 
disponibilizados para apoio à 
manutenção do emprego e capa-
cidade das empresas até final do 
ano, 2,5 mil milhões são direcio-
nados para o setor do turismo. 

Estes valores enquadram-se no 
conjunto de instrumentos cria-
dos pelo Governo para apoiar a 
manutenção dos postos de tra-
balho e a capacidade produtiva 
das empresas. No entanto, a res-
ponsável chamou ainda a aten-
ção para o facto de a linha de  

apoio à tesouraria do Turismo 
de Portugal já ter aprovado 55,6 
milhões de euros. 

Em relação ao programa 
Apoiar.pt, que já recebeu 36 944 
candidaturas, 46% das quais 
associadas ao setor do turismo, 
já aprovou financiamento no 
valor de cerca de 100 milhões 
de euros, dos quais 43 milhões 
já foram pagos. "À data de ontem 
[terça-feira], tínhamos cerca de 
7600 candidaturas cujos termos 
de aceitação já estão assinados, 
com pagamentos efetuados de 
43 milhões de euros", afirmou 
aos deputados. 

Para o futuro, a governante 
adiantou que está a ser elabora-
do um plano de retoma que assen-
tará em cinco pilares: investimen-
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to (reforçar a confiança no inves-
timento e identificar pontos de 
ligação com as empresas), conhe-
cimento, território (iniciativas 
que apostem na coesão territo-
rial), conectividade (aumentar a 
competitividade do transporte 
aéreo) e promoção. 

PESO NAS EXPORTAÇÕES Rita Mar-
ques apontou também para o peso 
que o setor teve nas exportações 
nacionais. "O decréscimo da ati-
vidade tem impacto relevante ao 
nível das exportações. No ano de 
2019 e no período homólogo, o 
turismo representava 51,5% das 
nossas exportações - de janeiro a 
setembro. Reportando ao ano pre-
sente, temos uma diminuição da 
representatividade do setor do 
turismo no que toca às exporta-
ções de serviços, recuando 5,1% 
para 40,2%. Ao nível das exporta-
ções totais, há urna retração assi-
nalável. E nesta altura - valores 
até setembro -, o turismo repre-
senta 12% das exportações totais". 

Os últimos dados do INE apon-
taram para uma queda, em outu-
bro, de 52,7% e 53,4% no núme-
ro de hóspedes e nas dormidas, 
respetivamente. Nesse mês, 29,9% 
dos estabelecimentos de aloja-
mento turístico  terão estado encer-
rados ou não registaram movi-
mento de hóspedes (24% em setem-
bro), acrescenta o INE. Página 14
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Depois das martas, 
nova variante inglesa 

do SARS-CoV-2 
faz soar alerta 

Instituto Ricardo Jorge está a analisar os 
genomas de 400 vírus que infetaram 

portugueses na segunda vaga 
João Paulo Gomes, responsável pela 

unidade que descodifica o código genético 
dos vírus, considera que nova variante 

justifica maior vigilância de quem chega do 
Reino Unido. "Não é preciso andar à lupa 

mas podemos ter alguns cuidados" 

No início da epidemia, a região Norte 
também enfrentou uma variante que se 

disseminou mais do que as outras. 
Nota análise vai permitir perceber 

ntribui também para explosão 
decasos na 2.a  vaga 
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Vital Moreira diz que Marcelo "extrapolou 
os seus direitos constitucionais" 
Constitucionalista considera "descabido" encontro entre o Presidente 
e o diretor nacional da PSP tt PÁG. 9 

1,50f // Quinta-feira, 17 dezembro 2020 // Ano 11 // Diário // Número 3363 // Diretor: Mário Ramires // Dir. exec.: Vítor Ftaintx)// Dir.  exec adjurito: José Cabrita Saraiva //Stitxfic exec.: Marta F. Reis // Dir. de arte: Francisco Alves 

O NATAL DA DIFERENÇA 
Como se estão a organizar as famílias para a noite da Consoada Algumas famílias tentam encontrar restaurantes 

espaçosos para se reunirem /1 Saiba que viagens estão em conta nesta época HPÁGS.16-22 

PSP. Esquadras 
da Baixa 
da Banheira 
e do Montijo 
debaixo de covid 

CARTAS DE CONDUÇÃO. 
DETIDAS OITO PESSOAS, 
DUAS SÃO MÉDICOS, 
QUE ESTARÃO ENVOLVIDAS 
EM MEGAFRAUDE 

CNE alerta para 
dificuldades nas 
presidenciais devido 
à "sobrecarga brutal' 
de trabalho 

Turismo. 
Empresas 
com quebras de 
7,7 mil milhões 
de faturação 

// PÁGS. 2-3 // PÁG. 10 // PÁG. 8 // PÁG. 12 
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O Natal é sinónimo de amor, família, reunião, festa. 
Mas é também sinónimo de confusão. Uma confusão boa, 

mas que temos de evitar a todo o custo este ano. 
Famílias, hotéis e restaurantes adaptam-se 

a um Natal que certamente não nos sairá da memória. 
TEXTOS Daniela Soares Ferreira e Joana Faustino 

FOTOGRAFIA Jose  • h Prezioso/AFP 
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Zoom  // Natal 

Natal. Um ano 
diferente para 
o bem de todos 

DANIELA SOARES FERREIRA 
danida.ferreira@ion/ine.pt 

Quando falamos de Natal há muitas coi-
sas que vêm à cabeça da maioria de nós: 
a azáfama do dia 24, em que a família 
prepara os mais variados doces de Natal, 
a reunião com os que mais amamos, a 
troca de presentes, a alegria das crian-
ças, as mesas recheadas e, para muitos, 
até a Missa do Galo. O Natal é tempo de 
partilha, de amor, de presença. Mas este 
ano será diferente para muitos. A culpa 
é da pandemia mas, neste caso, estar lon-
ge é considerado um ato de amor. O i 
procurou alguns testemunhos de pes-
soas e famílias que este ano vão contar 
com este sacrifício na esperança de que, 
em 2021, tudo volte ao normal. 

Rosa tem 68 anos e nunca imaginou 
passar um Natal assim. É casada há mais 
de 40, tem três filhos e seis netos. Todos 
os anos, por isso, o Natal é recheado de 
alegria, com toda a família reunida em 
sua casa. "É tradição", diz. Na zona de 
Viseu, onde moram, o Natal é frio e a 
lareira aquece a casa, mas o coração, 
esse, aquece com a presença dos que 
mais ama. Diz-nos que tem uma idade  

avançada, o marido tem alguns proble-
mas de saúde e, por isso, vão passar o 
Natal cada um em sua cria, o que a entris-
tece, apesar de perceber que essa é a 
melhor opção. "Não somos novos, sabe 
Deus se para o ano cá estaremos. E estes 
momentos com a nossa família são mui-
to importantes", lamenta. Em tempos de 
adaptação, também o Natal será adap-
tado e "abençoadas sejam as novas tec-
nologias" que nos permitem estar perto 
mesmo não estando. "Já combinámos e, 
à meia-noite, estaremos em videocha-
mada para poder ver os meus netos a 
abrir os presentes que eu e o meu mari-
do comprámos". Já não são crianças mas, 
para os avós, serão sempre. "Para o ano, 
logo vemos", diz Rosa ao i. 

Há muitos anos que Ana Pimenta não 
mora com a mãe. Mas o Natal é época 
de presença e, todos os anos, o plano era 
o mesmo: jantar em casa da mãe e pas-
sar tempo com a família. A azáfama do 
dia-a-dia nem sempre lhes permitia esta-
rem juntas, mas esta época era sagrada. 
O amor continua lá, mas segurança tam-
bém é amor. E por isso, este ano, não vai 
haver jantar de Natal. "Tenho receio que 
haja algum infetado e assintomático", 

A família reunida à volta de uma grande mesa a saborear 
o bacalhau e a couve é a imagem mais representativa 
do Natal português. Conversas, gargalhadas, sonhos 
e rabanadas fazem parte, adoçam a boca e o espírito. 
Este ano, a época festiva tem um sabor mais amargo, 
mas é assim que tem de ser, para o bem de todos. 
O i deixa-lhe alguns testemunhos. 
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Famílias portuguesas 
arranjam formas diferentes 
de poderem passar o Natal 
neste período pandémico 
I \ T:NOCo 

, ter 

diz Ana ao i. "Como há alguns doentes 
de risco na família, incluindo eu, prefe-
rimos não nos juntarmos", confessa. 

Ana vive com a namorada que, toman-
do todas as precauções, decidiu ir pas-
sar o Natal com os pais. Por isso, este 
vai ser um Natal que Ana nunca pen-

 

É através das 
novas tecnologias 

que Rosa vai poder 
"estar" com os netos 

na noite de Natal 

Leonor vinha a Portugal 
passar o Natal com 

a família como todos 
os anos mas, este ano, a 

pandemia não o permite 

sou viver. Mas não estará sozinha: a 
acompanhá-la terá os seus quatro amo-
res de quatro patas. E, para si, esta épo-
ca também é isto. 

Ao contrário de Ana, Leonor não vai 
passar o Natal sozinha. Mora na Suíça 
com a mãe, a irmã e o namorado, mas 
a pandemia veio mudar os hábitos: não 
vem a Portugal passar a época com a 
família mais chegada, de quem tem sau-
dades, pois Portugal faz parte da "lista 
negra" e, por isso, caso viesse, teria de 
fazer quarentena no regresso. Apesar de 
entender que este ano nunca poderia ser 
igual, não deixa de ficar triste. "Para mim, 
o Natal é família e mesa cheia. Apesar 
de compreender, este ano será um Natal 
tristonho. Seremos apenas quatro à mesa. 
Vão faltar os sorrisos, a união e a parti-
lha que se vive por estes dias em Portu-
gal", diz Leonor, que tem em Portugal 
uma família numerosa. 

E se há quem se "afaste" da família este 
Natal, há quem procure outras soluções, 
ainda que as mesmas deitem por terra 
tradições com mais de 50 anos. É o caso 
de Vítor Manuel. Há mais de meio sécu-
lo que Vítor, os pais e os irmãos passa-
vam o Natal na casa que é da família e  

que sempre lhes trouxe boas recorda-
ções. Mesmo depois da morte dos pais, 
a tradição não se quebrou. "Éramos para 
aí 23 à volta de uma mesa onde cabiam 
dez", diz ao i. A falta de espaço nunca foi 
um problema. O importante sempre foi 
ter a família por perto. Este Natal vai ser 
diferente. "Vamos estar todos juntos na 
mesma casa mas em dias separados, e 
optámos por ir para casa de uma prima, 
que é muito maior e nos permite cum-
prir todas as regras da DGS - que lemos 
no i. E, por isso, vamos manter o distan-
ciamento, vamos ter as janelas abertas 
e não vamos ficar muito tempo", garan-
te Vítor Manuel. Será, certamente, um 
dia diferente mas, pelo menos, a família 
estará por perto. 

O NATAL VAI MESMO SER DIFERENTE Estes 
testemunhos são só alguns exemplos de 
como será o Natal de milhões de portu-
gueses. A comprovar a mudança está o 
mais recente estudo da Fixando, que 
revela que metade dos portugueses vão 
abdicar desta época festiva como núme-
ro habitual de familiares. 

O estudo foi realizado de 26 de novem-
bro a 13 de dezembro junto de mil famí-

  

lias e revela então que mais de 50% con-
sideram "extremamente inseguro" reu-
nir-se com pessoas fora do agregado fami-
liar. Em anos anteriores, os agregados 
familiares reuniam-se, em média, com 
mais oito pessoas nesta quadra. Apenas 
12% passavam o Natal apenas com as 
pessoas com quem partilhavam casa. 

Os dados revelam ainda que 57% das 
famílias não têm dúvidas de que o Natal 
deste ano "será muito diferente do de 
2019". 67% dos inquiridos dizem pas-
sar a noite de 24 para 25 com o seu 
agregado e 9% deslocam-se a casa de 
outros familiares. 

Das famílias consultadas, 73% conside-
ram muito arriscado passar o Natal com 
amigos e preferem estar sozinhos, "com 
maior estabilidade e segurança, optan-
do, por exemplo, por passeios ao ar livre". 
Assim exigem, para muitos, os novos 
tempos. 

Uma vez que muitos não estarão com 
os familiares mais próximos, também a 
troca de presentes conta com mudanças 
este ano. Segundo a Fixando, os portu-
gueses vão gastar em média 161 euros 
em presentes de Natal, um valor inferior 
a 2019 em 65 euros. Página 19



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 31,50 cm²

  Corte: 5 de 8ID: 90207531 17-12-2020

o 

    

Sin 

 

  
 

  

t 

   

  
 

      

  
 

      

"v  agi.::. 

 
 

• 

     

 
 

      

 
 

Fora de casa. 
Reunir a família 
à volta da mesa 
do restaurante 
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Para evitar ajuntamentos em espaços mais restritos, muitas 
famílias estão a optar por celebrar a ceia e o dia de Natal 
em hotéis ou restaurantes. O bacalhau continua a ser servido. 

JOANA FAUSTINO 
joanalaustino@ionline.pt 

Para muitas famílias, a preparação da 
Consoada começa na manhã de dia 24 
ou até mesmo antes. Avós, pais e netos 
juntam-se na cozinha a preparar todo 
o tipo de delícias, sejam os doces para 
enfeitar a mesa, os salgadinhos que 
enganam a fome ao longo do dia e o 
bacalhau que é comido enquanto os 
mais novos anseiam pela meia-noite. 
Natal é sinónimo de família e, em Por-
tugal, família é sinónimo de uma mesa 
cheia, tanto de gente como de iguarias. 
Este ano vai ser diferente. Para a maio-
ria das famílias, a mesa pode continuar 
cheia, mas as cadeiras à volta já não. 
O famoso "vai dar um beijinho à avó" 
tem vindo a ser substituído por "não te 
aproximes da avó". O vírus, por muito 
que fosse o desejo geral, não vai dar 
tréguas durante o Natal. 

Por isso mesmo, e com a esperança 
de manter o Natal minimamente pare-
cido com os anos anteriores, muitas 
famílias estão a optar por ir passar a  

noite da Consoada a restaurantes e 
hotéis cujo espaço seja mais amplo c 
seguro para proporcionar reuniões 
familiares. Também os próprios esta-
belecimentos, que sofreram uma adap-
tação constante ao longo do ano, opta-
ram por oferecer a possibilidade de 
uma Consoada diferente a quem assim 
o quisesse. 

De norte a sul do país, tanto restau-
rantes como hotéis estão a preparar-
se para receber os portugueses na épo-
ca natalícia. Enquanto, na maioria dos 
restaurantes, os planos se focam essen-
cialmente no almoço dos dias 24 e 25, 
os hotéis prepararam todo um progra-
ma que inclui ceia de Natal. 

HOTÉIS Esse é o caso do Hotel Marriot, 
em Lisboa, que tem já por hábito orga-
nizar jantares de Consoada. Este ano 
deu também a possibilidade de servir 
jantares para fora. 

O Hotel Bela Vista, no Algarve, esco-
lheu o mesmo sistema que o Marriot. 
Além de ter preparada uma exclusiva 
ceia de Natal com lavagante azul, baca-

 

A maioria dos 
restaurantes têm menus 

especiais para o dia de 
Natal que incluem 

o típico bacalhau 

"Muitas pessoas irão 
manter a tradição de 

fazer a refeição em 
família, no conforto de 

um restaurante" 

lhau e novilho, vai ter também um ser-
viço de take-away com um jantar pre-
parado para quatro pessoas. O menu 
inclui entradas, prato principal e tam-
bém sobremesas. 

O Hotel Penha Longa Resort, em Sin-
tra, vai ser também um dos locais onde 
será possível desfrutar do jantar de Con-
soada, tanto para quem quiser ficar no 
próprio restaurante do hotel como para 
quem quiser levar para casa. Para os 
que ficam, o hotel fez um pack de des-
conto se não lhe apetecer conduzir nes-
sa noite. Pode dormir no estabelecimen-
to e ainda desfrutar do buffet de Natal. 

Pela Margem Sul, o Natal pode ser 
celebrado no Hotel Casa Palmela. Fica 
no centro da serra da Arrábida e, além 
do jantar de Consoada e almoço de 
Natal, é ainda possível usufruir de 
um chá das cinco à lareira no dia 23 
de dezembro. 

Se se encontrar mais a norte, o Aqua 
Village Resort&Spa, em Oliveira do Hos-
pital, tem também pacotes especiais 
que incluem a noite de Consoada c 
brunch de Natal. Página 20
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Ainda são poucos 
os restaurantes que 
estarão abertos 
na véspera de Natal 
MCRIC IA DE MELO MOREITIA.AFP 
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RESTAURANTES O restaurante Gambri-
nus, por outro lado, opta por manter a 
tradição e encerrar no dia 24 à noite. 
Contactado pelo i, explica que, apesar 
de precisar "muito de trabalhar", deci-
diu que ia apenas servir almoço no dia - 
24 e reabrir no dia de Natal. Antes da 
pandemia, os únicos dias em que o res-
taurante fechava eram no feriado do 
Dia do Trabalhador, a 1 de maio, e na 
noite da Consoada. Por isso mesmo, 
escolheu manter a tradição este ano. 

O JNcQUOI Avenida e o JNcQUOI 
Ásia estarão encerrados na noite de 
24, mas abertos tanto para almoço 
como no dia seguinte para ambas as 
refeições. O restaurante ressalva que 
cada mesa só pode levar um máximo 
de seis pessoas e que será assegurado 
o distanciamento necessário entre 
todas. Para garantir a segurança dos 
clientes, os restaurantes asseguraram 
que os postos de desinfeção foram refor-
çados, que a temperatura é medida 
diariamente aos elementos da equipa 
e que o uso de máscara por parte do 
staff é cumprido. Apesar da situação 

Os hotéis Marriot, Bela 
Vista, Penha Longa 

Resort, Casa Palmela e 
Agua Village são alguns 
dos que organizam ceia 

O dia 25 poderá ser 
celebrado no 

Gambrinus, JNcQUOI, 
O Corrido ou Delfina —

Cantina Portuguesa 

pandémica, o JNcQUOI acredita "que 
o Natal continua a ser uma altura bas-
tante especial para os portugueses e 
que muitas pessoas irão manter a tra-
dição de fazer a refeição em família, 
no conforto de um restaurante". 

O restaurante e casa de fado O Corri-
do é uma opção diferente para quem 
gosta de animação. Apesar de estar 
fechado para a ceia de 24, no dia 25 
tem um programa especial de Natal. 

O restaurante Delfina - Cantina Por-
tuguesa, em Lisboa, vai estar aberto 
tanto dia 24 para jantares de Consoa-
da como no dia 25. Contactado pelo i, 
afirma que sentiu os portugueses cau-
telosos e à espera das medidas a serem 
anunciadas pelo Governo. Nos últimos 
dias, o número de reservas tem vindo 
a crescer. Este é um restaurante sem 
limite máximo de pessoas para marca-
ções. Tanto famílias mais pequenas 
como mais numerosas podem estar 
juntas à mesa para um jantar de Natal. 

MANTER TRADIÇÕES DE MANEIRA DIFE-

RENTE Este será, sem dúvida, um Natal 

- e um ano - inesquecível para todo 
o mundo. Mas os esforços para que 
as coisas continuem "iguais" são fei-
tos um pouco por toda a gente. Um 
Natal sem o aconchego da família 
será uma novidade para muitos, mas 
também a solução necessária para 
que o mais rapidamente possível se 
volte a celebrar de maneira tradicio-
nal. Uma Consoada fora da sala de 
jantar, sem lareira acesa e filmes dc 
desenhos animados a passar na tele-
visão será, nalguns casos, a maneira 
mais cómoda de garantir o distancia-
mento mas contando com a presen-
ça dos familiares. 

Na maioria dos restaurantes e hotéis, 
os menus vão ser adaptados à ocasião 
e o bacalhau é uma constante em todos 
os cardápios. Com mais ou menos raba-
nadas e mais ou menos polvo à laga-
reiro, os vários estabelecimentos fazem 
os possíveis por proporcionar um 

ambiente o mais natalício possível aos 
clientes que, durante o ano, viram o 
Natal como um ponto de esperança 
para estarem com os seus. 
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DANIELA SOARES FERREIRA 
daniela.ferreira@ionline.pt 

Ainda que a pandemia seja uma realida-
de na vida da população mundial, a épo-
ca de Natal é altura de - com os devidos 
cuidados - reunir famílias, principalmen-
te aquelas que vivem em países diferen-
tes. Não indiferentes a esta situação que 
todos os anos se repete - de pessoas que 
regressam à sua terra natal para visitar 
familiares -, são várias as agências de via-
gens que contam com alguns descontos. 

Por exemplo, na Agência Abreu é pos-
sível encontrar voos da Terceira para 
Lisboa, através da TAP, por 112 euros. 
Mas há mais. Se viajar de Paris até Lis-

  

boa, é possível encontrar voos a partir 
dos 201 euros. 

Mas, além destas viagens de regresso a 
casa, há quem aproveite a minipausa entre 
o Natal e o Ano Novo para descansar e as 
agências de viagens - que este ano até 
sofreram várias perdas - aproveitam, assim, 
para realizar algumas promoções - uma 
aposta que não é vista como uma salva-
ção para o setor. A garantia é dada pela 
Associação Portuguesa das Agências de 
Viagens e Turismo (APAVT). "Não tem 
sido um ano fácil e o final do ano não se 
perspetiva muito diferente daquilo que 
tem sido o resto do ano, até porque há um 
conjunto de restrições que são conheci-
das de todos e as pessoas não podem", diz  

ao i o porta-voz da associação, que lem-
bra que "além de as pessoas não poderem 
viajar porque existem restrições, há mui-
tas que têm medo dc o fazer". E face a estes 
dois fatores, não tem dúvidas: "Acho que 
vamos ver muito poucas viagens no final 
deste ano independentemente de promo-
ções, de as pessoas poderem ir aqui ou ali, 
porque as agências não pararam e conti-
nuaram a fazer o seu trabalho. Se as pes-
soas fizerem alguma coisa são sobretudo 
viagens internas, e não externas, até por-
que as pessoas não podem viajar". 

O responsável adianta também que o 
facto de existirem restrições "não signifi-
ca que estas sejam impeditivas de as pes-
soas viajarem". Só que muitas não estão 
dispostas a fazê-lo devido à realização de 
testes ou à quarentena imposta por vários 
países. "Há uma quantidade de países que 
estão com restrições. Não se está a ver, 
neste momento, procura para viagens". 

O responsável remata garantindo que 
"o ano já foi mau, esta altura não está a 
ser melhor e não vai ser melhor. As pers-
petivas são essas. Esperamos que o próxi-
mo ano nos traga um cenário um pouqui-
nho mais animador". 

PLANOS MAIS EXTRAVAGANTES E há até 
planos para família mais excêntricos. 
A Catai, por exemplo, disponibiliza 

"O ano já foi mau, 
esta altura não 'está 
a ser melhor e não 

vai ser melhor", 
diz APAVT ao  i 

EITAN ABRAMOVICIL'AFP 

vários pacotes de Natal e Ano Novo 
para locais exóticos. "Passe o Natal na 
neve em destinos como a Lapónia ou 
escape do convencionalismo com um 
destino exótico", lê-se. 

A acompanhar esta nota estão os desti-
nos: durante oito dias, para duas pessoas 
e desde 1670 euros, pode aproveitar uma 
viagem pela África do Sul com várias coi-
sas incluídas ou, durante sete dias, por 
2225 euros, fazer um safari no Quénia. 
Para os mais natalícios há também várias 
viagens para mercados de Natal europeus 
desde 1320 euros. 

E também as companhias aéreas ten-
tam aproximar famílias neste Natal com 
viagens a preços mais acessíveis. Uma 
delas é a KLM. A campanha é, aliás, mui-
to emotiva: "A época festiva deste ano será 
muito diferente. Mas há uma coisa que 
nunca muda: o amor que sentimos uns 
pelos outros. Faz parte dos nossos afortu-
nados clientes para quem é possível visi-
tar os seus entes queridos? Estamos mais 
do que felizes por fazer parte da sua via-
gem. Seja qual for o destino do seu voo, o 
nosso objetivo é que se sinta em casa. Por-
que o lar é onde está o coração". 

Assim, é possível ir para Amesterdão a 
partir de 99 euros ou para Londres a par-
tir de 141 euros. 

Para o Ano Novo, as promoções também 
são várias e, apesar de haver a possibili-
dade de comprar uma viagem para fora 
do país, o foco de muitas agências são 
vários destinos portugueses, dadas as res-
trições ainda em vigor no âmbito da pan-
demia de covid-19. 

Já a pensar no próximo ano são muitas 
as agências de viagens que contam já com 
pacotes promocionais para as férias de 2021. 

Associação do setor diz que não vão existir muitas viagens no final deste ano 

Natal e Ano 
Novo não serão 
suficientes para 
"salvar" viagens 
Agências vão fazendo algumas promoções 
para esta época, mas nem o final do ano vai 
representar um balão de oxigénio: já "não 
se perspetiva muito diferente". 

Página 22
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Depois das martas, 
nova variante inglesa 

do SARS-CoV-2 
faz soar alerta 

Instituto Ricardo Jorge está a analisar os 
genomas de 400 vírus que infetaram 

portugueses na segunda vaga 
João Paulo Gomes, responsável pela 

unidade que descodifica o código genético 
dos vírus, considera que nova variante 

justifica maior vigilância de quem chega do 
Reino Unido. "Não é preciso andar à lupa 

mas podemos ter alguns cuidados" 

No início da epidemia, a região Norte 
também enfrentou uma variante que se 

disseminou mais do que as outras. 
Nota análise vai permitir perceber 

ntribui também para explosão 
decasos na 2.a  vaga 
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Vital Moreira diz que Marcelo "extrapolou 
os seus direitos constitucionais" 
Constitucionalista considera "descabido" encontro entre o Presidente 
e o diretor nacional da PSP tt PÁG. 9 

1,50f // Quinta-feira, 17 dezembro 2020 // Ano 11 // Diário // Número 3363 // Diretor: Mário Ramires // Dir. exec.: Vítor Ftaintx)// Dir.  exec adjurito: José Cabrita Saraiva //Stitxfic exec.: Marta F. Reis // Dir. de arte: Francisco Alves 

O NATAL DA DIFERENÇA 
Como se estão a organizar as famílias para a noite da Consoada Algumas famílias tentam encontrar restaurantes 

espaçosos para se reunirem /1 Saiba que viagens estão em conta nesta época HPÁGS.16-22 

PSP. Esquadras 
da Baixa 
da Banheira 
e do Montijo 
debaixo de covid 

CARTAS DE CONDUÇÃO. 
DETIDAS OITO PESSOAS, 
DUAS SÃO MÉDICOS, 
QUE ESTARÃO ENVOLVIDAS 
EM MEGAFRAUDE 

CNE alerta para 
dificuldades nas 
presidenciais devido 
à "sobrecarga brutal' 
de trabalho 

Turismo. 
Empresas 
com quebras de 
7,7 mil milhões 
de faturação 

// PÁGS. 2-3 // PÁG. 10 // PÁG. 8 // PÁG. 12 
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Governo vai lançar 
estratégia de turismo 

PRESIDÊNCIA DA UE A secretá-
ria de Estado do Turismo reve-
lou que o Governo quer lançar 
a estratégia europeia para o 
setor do turismo até 2050 duran-
te a presidência portuguesa do 
Conselho da União Europeia. 
Rita Marques afirmou também 
que seria muito importante 
para o país garantir a manu-
tenção do destino turístico euro-
peu como "o mais competitivo 
do mundo". 
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Turismo perdeu 7,7 mil 
milhões até setembro 
Empresas do setor deverão encaixar 2,5 mil milhões de euros em apoios 
até ao final do ano. Quebra na faturação em nove meses foi superior a 50% 

Ana Laranjeira 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt 

BALANÇO  Os efeitos da pan-
demia no turismo nacional 
são claros: a quebra na fatu-
ração nas empresas do setor 
é superior a 50%. Não será 
por acaso que, dos apoios in-
jetados na economia, mais 
de dois mil milhões de eu-
ros vão para empresas do 
turismo. 

Rita Marques, secretária 
de Estado do Turismo, expli-
cou, ontem no Parlamento,  

que a expectativa é que, até 
31 de dezembro deste ano, o 
Governo tenha feito chegar 
às empresas de todos os se-
tores 22 mil milhões de eu-
ros em apoios. 
"Se expurgarmos os alí-

vios fiscais e contributivos 
e se expurgarmos as mora-
tórias bancárias, chegamos 
a um total de 12 mil milhões 
de euros. Sendo que, desses 
12 mil milhões, 2,5 mil mi-
lhões de euros são e foram 
direcionados para o setor do 
turismo", revelou. 

"Estes 2,5 mil milhões de 
euros desagregam-se pelas 
várias linhas de apoio ao se-
tor, destacando-se a linha 
de apoio à tesouraria do Tu-
rismo de Portugal, que, até 
ao momento, aprovou 55,6 
milhões". Incluem-se, tam-
bém, as linhas de apoio à 
economia (portanto, as li-
nhas de crédito com garan-
tia bancária que totalizam 
1,8 mil milhões de euros) e 
os programas Adaptar e 
Apoiar. "Em relação ao pro-
grama Apoiar, já fizemos pa-

  

gamentos de 43 milhões de 
euros para um total de fi-
nanciamento aprovado de 
cerca de 100 milhões de eu-
ros", acrescentou. 

A secretária de Estado ex-
plicou, ainda, que, em ter-
mos do programa Apoiar.pt 
(programa de apoio às em-
presas afetadas pela pande-
mia) fora m submetidas 
36.944 candidaturas até ao 
momento, "sendo que 46% 
estão associadas ao turismo. 
Ontem [terça-feira], tínha-
mos cerca de 7600 candida-
turas cujos termos de acei-
tação já estão assinados, 
com pagamentos efetuados 
de 43 milhões de euros". 

Apesar de ainda não ser 
possível fazer a contabiliza-
ção total deste ano, é, para 
já, claro que os números fi-
carão longe dos de 2019. "Ti-
vemos, até setembro de 
2020, uma quebra na fatu-
ração nas empresas do setor 
do turismo de 7,7 mil mi-
lhões de euros, o que repre-
senta basicamente um de-
créscimo de receitas de 
56%, recuando a 2010", ex-
plicou Rita Marques. 

Segundo a governante, no 
terceiro trimestre do ano es-
tavam registados 285 mil 
postos de trabalho no turis-
mo (-14,8% ou menos 49,3 
mil trabalhadores). • 

Página 25



A26

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 21,68 x 30,90 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 90206803 17-12-2020

Apoios a empresas de turismo 
representam um terço das perdas 

Os apoios concedidos pelo Governo às empresas de turismo totalizam 
2,5 mil milhões de euros, valor que não chega a um terço das perdas 
de faturação registadas por este setor até setembro. 

As empresas do setor do turismo 
perderam 7,7 mil milhões de eu-
ros defaturação até setembro des-
te ano, mais de metade do total 
que tinham arrecadado em igual 
período do anopassadaOsnúme-
ros são avançados pela secretária 
de Estado do lirismo, Rita Mar-
ques, que considera, ainda assim, 
que o setor está a receber apoios 
significativos. Excluindo as mora-
tórias fiscais e bancárias, as ajudas 
às empresas de turismo totalizam 
2,5 mil milhões de euros. 

Agovernante falava esta quar-
ta-feira na Assembleia da Repú-
blica, durante uma audição par-
lamentai: "Tivemos, até setembro 
de 2020, uma quebra na fatura-
ção das empresas de turismo de 
7,7 mil milhões de euros, o que 
equivale a uma queda de 56%", 
começou por explicar. A fatura-
ção das empresas de turismo re-
cuou, assim, para níveis de 2010. 

Esta quebra, lembrou, acon-
teceu num ano em que os indica-
dores da atividade turística sofre-
ram quedas acentuadas. Entre ja-
neiro e outubro deste ano, os es-
tabelecimentos de alojamento 
turístico nacionais receberam 9,6 
milhões de hóspedes, responsá-
veis por 24 milhões de dormidas, 
números que correspondem a re-
duções em torno dos 60% face a  

igual período do ano passado. 
É neste cenário que as recei-

tas turísticas também vão regis-
tando quebras acentuadas, pas-
sando a representar menos de 
metade da balança de exporta-
ções de serviços durante este ana 
No conjunto de janeiro a setem-
bro, as receitas turísticas totali-
zaram 6,5 mil milhões de euros, 
uma queda homóloga de 55,8% 
e o valor mais baixo desde 2011. 
O turismo representa, assim, cer-
ca de 40% da balança externa de 
serviços, quando, no ano passa-
do, pela mesma altura, o setor 
respondia por mais de 54% des-
tas exportações. 

Apoios de 2,5 mil milhões 
Perante o impacto da pandemia 
sobre o turismo, o Governo criou 
vários instrumentos para apoiar o 
setor. Ao todo, e até ao final deste 
ano, serão destinados 2,5 mil mi-
lhões de euros a estas empresas, 
detalhou a governante. 

"Se expurgarmos as morató-
rias de natureza fiscal e bancária, 
os apoios destinados às empre-
sas totalizam 12,5 mil milhões de 
euros. Destes, 2,5 mil milhões fo-
ram direcionados para o turis-
mo", detalhou Rita Marques. As-
sim, conclui, "20% dos apoios 
destinados à economia foram  

ajudas diretas ao turismo". 
Os apoios totais de 2,5 mil mi-

lhões de euros representam, con-
tudo, menos de um terço das per-
das totais de faturação, de 7,7 mil 
milhões de euros, que a secretá-
ria de Estado revelou que foram 
sofridas pelas empresas do setor. 

Neste montante incluem-se 
os apoios concedidos no âmbito 
das linhas de crédito garantido 
pelo Estado (num total de 1,8 mil 
milhões destinado apenas ao tu-
rismo), a linha de apoio à tesou-
raria financiada pelo lirismo de 
Portugal e o programa Apoiar.pt. 

As linhas de crédito específi-
cas para o turismo já foram sus-
pensas, uma vez que foi esgotada 
a dotação total. Ainda estão em 
funcionamento outras duas li-
nhas, destinadas a micro, peque-
nas e médias empresas de todas 
as áreas de atividade, no valor to-
tal de 1,4 mil milhões de euros, 
não sendo conhecidos os mon-
tantes já concedidos no âmbito 
destas linhas, nem a que setores. 

Quanto à linha de crédito do 
Turismo de Portugal, destinada 
a microempresas do setor, Rita 
Marques adiantou que foram 
aprovados 55,6 milhões de euros 
no âmbito deste apoio, que con-
ta com uma dotação total de 90 
milhões. Já no âmbito do progra-
ma Apoiar.pt, foram recebidas 
36.944 candidaturas, das quais 
46% relativas ao turismo. Para 
este setor já foram aprovados 
apoios de 100 milhões, dos quais 
43 milhões já foram pagos. 

O Governo, disse ainda Rita 
Marques, tem "avaliado o impac-
to destas medidas" e já está a 
"preparar o futuro". Para o setor 
do turismo, esse assentará em 
cinco dimensões: investimento, 
conhecimento, território, conec-
tividade e promoção. Nesse âm-
bito, adiantou, o Governo irá reu-
nir-se, em janeiro, com os repre-

 

66 
Se expurgarmos 
as moratórias de 
natureza fiscal e 
bancária, os apoios 
destinados às 
empresas totalizam 
12,5 mil milhões de 
euros. Destes, 2,5 mil 
milhões foram 
para o turismo. 

RITA MARQUES 
Secretária de Estado 
do Turismo 

99 
sentantes empresariais do setor 
para definir a estratégia de pro-
moção externa de Portugal. "A 
nossa estratégia de promoção 
tem de estar em pleno vapor an-
tes da Páscoa, de modo a aprovei-
tarmos essa janela de oportuni-
dade", adiantou. 

Ao mesmo tempo, o Executi-
vo tem feito "um grande esforço 
para repor as ligações aéreas" que 
existiam antes da pandemia,"des-
envolvendo campanhas conjuntas 
de promoção do destino Portugal" 
com as companhias aéreas. ■ 

RAFAELA BURD RELVAS 

Governo lança novo apoio 
ao investimento no turismo 

O Governo irá lançar, "muito brevemente", uma nova edição do programa 

Valorizar, anunciou a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. Or-
ganizado e financiado pelo Turismo de Portugal, o Valorizar é um progra-

ma de apoio ao investimento no setor do turismo, concedendo apoios a 
projetos de reabilitação de espaços públicos, valorização do património 
cultural e natural e redução da sazonalidade. Desde que foi lançado, e até 
à data, o programa já financiou 750 projetos, num total de 100 milhões de 
euros de apoios a fundo perdido, detalhou Rita Marques. A secretária de 

Estado não detalhou, contudo, quais os novos valores que estarão dispo-
níveis na nova edição do programa, nem quando é que será lançada. Página 26
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Bruxelas tem plano para 
evitar crise de crédito 
Medidas visam impedir que bancos deixem de emprestar à economia. Comissão Europeia 
está disponível para apoiar a criação de veículos nacionais para a gestão do malparado. 
MERCADOS 24 e 25 

    

Aviação 

TAP perdeu 
100 mil 
passageiros 
em novembro 
Companhia aérea 
transportou menos 
11,5 milhões este ano. 

   

iff 

 

CTT com 
novo selo 
de incerteza 

 

   

A duas semanas e meia do fim do contrato 
de concessão, Correios e Governo ainda não 
acertaram um novo modelo. Nacionalização 
voltou a entrar em cena. 

 

• 
.01 

PRIMEIRA LINHA 4 a 8 

Orçamento 

Proibir coligações 
negativas? 
Só com revisão 
da Constituição 

EMPRESAS 20 

Governo 

Apoios ao 
turismo dão 
para um terço 
das perdas 
Rita Marques disse 

no Parlamento 

que faturação 

das empresas 

caiu 7,7 mil milhões. 

Pandemia 

Partidos não 
pedem mais 
restrições 
para o Natal 
ECONOMIA 10 e 11 

Financiamento de 
litígios por terceiros 
chega a Portugal 
LEX 16 e 17 
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Economia Especial 2020/2021

Moratórias de crédito  
são “bomba-relógio”  
para as empresas
João Cerejeira O economista alerta que os problemas de liquidez das empresas  
vão tornar-se evidentes, já a partir de 2021, por causa do m das moratórias, 
podendo assistir-se a encerramentos e a um aumento do desemprego, defende

João Cerejeira, economista e 

professor na Universidade do 

Minho, antecipa que o efeito da 

crise provocada pela pandemia vai 

prolongar-se no tempo de diversas 

maneiras. Embora não espere que o 

desemprego suba para os níveis de 

2013, alerta que nos próximos dois 

anos as empresas vão ter problemas 

de nanciamento e de tesouraria, 

muito à custa do m das moratórias 

criadas para responder à pandemia. 

E isso poderá ter impacto nos 

salários e nas contratações. 

A taxa de desemprego subiu 

para 7,8% no terceiro trimestre. 

Até que ponto a crise provocada 

pela pandemia pode anular as 

melhorias do mercado de 

trabalho nos últimos anos? 

O dado mais relevante é a inversão 

do ciclo de descida do desemprego 

Entrevista

Raquel Martins

ADRIANO MIRANDA
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trabalho vai ter um salário mais 

baixo? 

A resposta depende dos uxos de 

entrada e como vai ser processada a 

contratação de pro ssionais mais 

quali cados ou menos quali cados. 

Se a especialização da economia 

portuguesa vai ter menos peso do 

turismo até é natural que, por essa 

alteração de composição, o salário 

médio suba. Seria muito mau que as 

remunerações médias até subissem 

apenas pelo efeito estatístico de os 

menos quali cados carem fora do 

mercado de trabalho. Além destes 

efeitos estatísticos, não vamos ter 

subidas signi cativas dos salários 

nos próximos tempos, até porque as 

empresas vão ter restrições fortes à 

sua tesouraria. Nos próximos dois 

ou três anos vai ser difícil. 

O Governo decidiu subir o salário 

mínimo nacional (SMN) em 2021 

como parte da estratégia da 

retoma económica. Qual a 

consequência deste aumento? 

Estudos feitos para outros países 

mostram que subidas do SMN em 

contexto de expansão tem um efeito 

no emprego nulo ou até positivo. 

Mas em alturas de recessão 

económica, subidas do SMN 

associam-se a quedas no emprego.  

O Governo anunciou medidas de 

mitigação ao nível da devolução da 

TSU. O problema é que este apoio só 

pode ser calculado em função das 

pessoas que estão empregadas e o 

efeito do aumento do SMN não é 

tanto nos que estão empregados, 

mas nos que deixam de ser 

contratados. Se estivermos a falar 

em 100 mil trabalhadores de baixa 

quali cação que perdem emprego 

associado à pandemia, quer dizer 

que com a subida do SMN a sua 

contratação num momento 

posterior vai ser mais difícil. 

Estamos a subir custos de 

contratação num momento em que 

a expectativa de crescimento da 

procura e da retoma tem uma 

incerteza muito grande. As 

empresas vão optar por não 

contratar até que a retoma seja mais 

efectiva. 

Um estudo da sua autoria, 

conclui que, em momentos de 

expansão económica, as subidas 

do SMN aceleraram o fecho de 

empresas “zombie”. Agora 

pode-se assistir ao fecho de 

empresas que, numa situação 

normal, até seriam rentáveis? 

As restrições de liquidez vão-se 

tornar mais evidentes em 2021 por 

causa do m das moratórias, e aí 

podemos ter encerramento de 

empresas, mas o contributo do 

salário mínimo aqui é um detalhe. 

Não vai ser por causa da subida do 

SMN que vamos ter o encerramento 

de empresas no próximo ano. 

Poderemos observá-lo se as 

condições de tesouraria das 

empresas, derivadas do pagamento 

de empréstimos ou de impostos, 

não forem prolongadas no tempo. 

que se observava desde 2013. Se 

vamos chegar aos valores da troika? 

Vai depender muito da velocidade 

da recuperação e da evolução da 

economia no próximo ano, que vai 

ser mais lenta do que o previsto. 

Há o risco de se anularem as 

melhorias? 

Não voltaremos tão cedo aos valores 

de desemprego de 2019, mas não é 

de esperar que a taxa de 

desemprego chegue aos níveis de 

2013. Assumindo que não vai haver 

outras crises derivadas desta, 

podemos assistir a uma 

recuperação da economia a partir 

de 2021. 

A forma como a Europa e os 

países têm agido nesta crise 

parece ser diferente do que 

aconteceu em 2011, mobilizando 

apoios ao emprego para conter a 

escalada do desemprego. Por 

que é que isto aconteceu? 

O primeiro ponto é a existência de 

condições orçamentais e 

monetárias para seguir um 

conjunto de medidas que não foram 

possíveis ou não estavam previstas 

no tempo da troika. A medida mais 

emblemática de suporte à 

actividade económica e de 

protecção do emprego nas 

empresas é o lay-off simpli cado. E 

não foi uma medida que gerou má 

despesa pública, porque o lay-off na 

maioria das empresas deixou de 

existir no terceiro trimestre. Não 

podemos ainda fazer uma avaliação 

global, mas atendendo a que o 

desemprego não disparou quando 

seria de esperar, nem houve, ainda, 

uma cadeia de falências, 

aparentemente, a medida foi muito 

e caz com um custo relativamente 

reduzido. 

O facto de o lay-off simplificado 

se ter revelado eficaz, pode levar 

a que permaneça para o futuro? 

Ainda não saímos de uma situação 

de emergência e não podemos 

ainda levantar as medidas 

excepcionais, esse foi o erro a seguir 

ao Verão. E mesmo na fase a seguir, 

o efeito da crise vai-se prolongar no 

tempo e de muitas maneiras. 

Mesmo com a vacina e que o 

problema sanitário que resolvido 

no início de 2021, há todos os efeitos 

que têm a ver com a bomba-relógio 

que está para explodir e que vai ser 

a questão das moratórias de crédito. 

Portugal é o país europeu onde as 

moratórias têm maior peso no 

balanço dos bancos, e se tem peso 

no balanço dos bancos quer dizer 

que também tem peso no balanço 

das empresas. Isso quer dizer que 

há um conjunto muito signi cativo 

de empresas que vão ter 

necessidade de nanciamento para 

obter novos créditos para pagar os 

créditos anteriores porque ainda 

não conseguiram voltar à actividade 

habitual e isso vai-se prolongar 

ainda mais uns dois ou três anos. 

Retirar as medidas demasiado 

cedo pode ser 

contraproducente? 

Sim, porque vai haver empresas em 

que a crise não se vai sentir no 

imediato, mas que vão ter 

problemas de nanciamento e de 

tesouraria no nal de 2021 ou em 

2022. 

O turismo é um dos sectores 

mais afectados. O sector terá 

capacidade para absorver os 

trabalhadores que agora 

perderam o emprego ou é 

preciso reconvertê-los para 

outras actividades? 

As actividades associadas ao 

turismo representam 9% do 

emprego, estamos a falar de quase 

500 mil trabalhadores. Este 

emprego não é todo turismo em si, 

temos a parte da restauração que se 

destina também ao consumo 

interno e, portanto, há uma parte 

deste emprego que não vai 

desaparecer. O turismo também 

não vai desaparecer, mas vai 

diminuir e mesmo que falemos na 

perda de 20% deste emprego, 

estamos a falar de cerca de 100 mil 

trabalhadores. 

O que reserva o futuro? 

Creio que a actividade turística vai 

retomar, de forma lenta, e vamos 

assistir à diminuição do turismo de 

negócios. A emergência do online 

vai diminuir muito este tipo de 

turismo de forma estrutural e 

podemos falar em cerca de 50 ou 

100 mil postos de trabalho que o 

turismo não vai recuperar a médio 

prazo. 

E o que acontecerá a essas 

pessoas? 

Podemos observar novamente 

uxos migratórios, à medida que as 

economias europeias recuperem. 

Outra possibilidade é a emergência 

de alguns sectores que também 

precisam de trabalho auxiliar, como 

é o caso do cuidado e 

acompanhamento dos idosos. Esta 

pode ser uma via, até como 

actividade económica substituta do 

turismo. 

Alguns relatórios internacionais 

mostram que as mulheres têm 

sido particularmente 

penalizadas por esta crise. Quais 

as consequências disso no longo 

prazo? 

Os sectores mais afectados pela 

pandemia — turismo e comércio a 

retalho — têm uma presença de 

mulheres mais forte do que na 

construção ou na indústria 

transformadora, que foram menos 

afectadas. Por outro lado, a 

pandemia fez aumentar a procura 

de emprego em pro ssões mais 

ligadas à transformação digital, 

onde a presença de homens é 

maior. Pode haver aqui uma 

componente de curto prazo; mas 

também estrutural, que se pode 

ampliar no futuro. 

A crise veio acelerar a tendência 

de digitalização da economia? 

A digitalização cresceu não só junto 

das empresas que fornecem esse 

Não voltaremos tão 
cedo aos valores de 
desemprego de 
2019, mas não é de 
esperar que a taxa 
de desemprego 
chegue aos níveis  
de 2013 
 
Não vai ser por causa 
da subida do SMN 
que vamos ter o 
encerramento de 
empresas no 
próximo ano 
 
Podemos falar em 
cerca de 50 ou 100 
mil postos de 
trabalho que o 
turismo não vai 
recuperar a médio 
prazo

tipo de serviços, mas também nas 

empresas de outros sectores que 

estavam a iniciar o seu processo de 

digitalização e tiveram um incentivo 

e uma obrigatoriedade de se 

tornarem digitais. É importante 

referir que, quando ligamos a 

digitalização ao teletrabalho, 

concluímos que as práticas de 

gestão das empresas portuguesas 

vão ter de mudar de forma muito 

rápida e profunda. Na tradição 

portuguesa, e então na 

administração pública nem se fala, 

o gestor está muito mais 

preocupado se o trabalhador está 

no posto de trabalho, 

independentemente do valor da 

tarefa que está a executar. Quando 

passamos para o teletrabalho, o que 

é visível é o resultado. Isto vai ser 

uma mudança do paradigma da 

gestão e da organização da 

produção em Portugal. 

O facto de o teletrabalho se ter 

mostrado viável pode levar a que 

este se torne normal? 

Temos de ser ponderados quanto 

ao impacto do teletrabalho, 

estamos a falar de 20% dos 

trabalhadores que podem realizar 

teletrabalho, a maioria não tem um 

trabalho que pode ser executado 

nesse regime. O teletrabalho vai 

surgir de uma forma mista. Mas não 

há dúvida de que esta tendência 

vai-se intensi car mesmo ao nível 

internacional e Portugal poderá ser 

um local de acolhimento de 

trabalhadores que tenham a 

possibilidade de executar tarefas à 

distância [nómadas digitais]. 

A crise do emprego mostrou-se 

mais violenta com os 

trabalhadores independentes. 

Era a prova que faltava de que é 

preciso aproximar estes 

trabalhadores do sistema de 

protecção social? 

É a prova de que o nosso sistema de 

protecção social, e o próprio 

mercado de trabalho, ainda é muito 

dual. A crise veio mostrar a 

fragilidade do sistema de Segurança 

Social, que efectivamente não é 

universal.  

É uma oportunidade para fazer 

mudanças? 

Provavelmente temos de pensar 

num sistema mais inclusivo. Assim 

como temos um serviço de saúde 

universal, também precisamos de 

ter outros seguros universais, 

nomeadamente sobre o 

rendimento. Temos de pensar 

numa forma de alargar um conjunto 

de apoios sociais a uma franja muito 

importante da população e a 

solução é ter soluções universais — e 

não apenas concentradas no sector 

A, B ou C ou na ocupação 

pro ssional.  

Os dados mostram que foi nas 

profissões com os salários 

médios mais baixos que os 

trabalhadores ficaram mais 

vulneráveis à perda de emprego. 

Quem entrar no mercado de 

2020 Um ano  
para esquecer

Acompanhe esta série em 
publico.pt/ 

2020-ano-para-esquecer
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SIC Notícias

 	Duração: 00:02:01

 	OCS: SIC Notícias - Jornal da Meia Noite

 
ID: 90220030

 
16-12-2020 00:59

1 1 1

Impacto da pandemia no Turismo e na Restauração

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c9a6df99-ce18-43f9-b962-

eb2b369f4856&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor do turismo recuou muito ao longo deste ano de pandemia em todo o mundo. Na Europa terá
sido pelo menos um recuo de metade, uma perda de 50% face a 2019. O Presidente do Instituto
Público que representa o setor em Portugal estimou esta noite na SIC Notícias que o recuo seja
correspondente a pelo menos uma década.
Declarações de Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal; Daniel Traça, Diretor Nova School of
Business and Economics; Rui Paula, Chef do Ano 2020.
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SIC Notícias

 	Duração: 00:42:32

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Noite

 
ID: 90204913

 
16-12-2020 21:08

1 1 1

Impactos da pandemia no setor do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0fb9f9a8-73dc-4a55-9938-

c0fc1cbbff0d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Numa altura em que o turismo atravessa uma crise sem precedentes, avançamos para o debate sobre
o presente e o futuro do setor. Fazemos o balanço do ano que está a terminar, tendo em conta todas
as alterações geradas pela pandemia de COVID-19 que levaram a um travão do crescimento de um
dos grandes motores da economia.
Comentários de Isabel Costa, proprietária Burel Factory, Luís Araújo, presidente do Turismo de
Portugal, Daniel Traça, diretor da Nova School Business and Economics, Rui Paula, chef do ano para o
"Boa Cama, Boa Mesa 2020"
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Madeira com taxas de ocupação entre os 40 e 50% no Natal e fim de ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/12/2020

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=49c12357

 
"Devido à situação que vivemos, temos mantido também um diálogo permanente com o Governo da
República, com os governos e embaixadores de vários países e diversas instituições, no sentido de
relevar a nossa realidade pandémica para que possamos ser tratados de forma justa e diferenciada",
afirmou o secretário regional do Turismo
 
A taxa de ocupação hoteleira prevista na Madeira no Natal é na ordem dos 40% e atinge os 50% no
fim do ano, anunciou esta quarta-feira o secretário regional do Turismo. Eduardo de Jesus falava na
Assembleia Legislativa no decorrer da apreciação, na especialidade, do Orçamento e Plano do Governo
Regional, de coligação PSD/CDS, para 2021, no âmbito da Comissão Especializada de Economia,
Finanças e Turismo.
 
O governante apontou que na pesquisa efetuada em 04 de dezembro, estas taxas situavam-se nos
26% e 36%, respetivamente, pelo que o crescimento evidencia que "todos os dias o mercado está a
reagir e a manifestar-se à oferta turística" disponibilizada. "Em agosto de 2020, em pleno período
pandémico, a procura do mercado nacional pelo destino Madeira foi maior em comparação com os
números de agosto do ano passado", sublinhou, sem quantificar. Eduardo Jesus complementou que
"grande parte desta procura por parte do mercado nacional foi materializada na ilha do Porto Santo".
 
Sobre o Orçamento da Madeira para 2021, destacou que pretende "responder aos novos desafios"
colocados ao setor do turismo pela pandemia, sendo o "maior de sempre" no que diz respeito à verba
destinada à promoção deste destino, que representa um investimento de 15,5 milhões de euros.
 
O governante salientou que este departamento do executivo madeirense tem no Orçamento Regional
um montante de 46,7 milhões de euros, o que representa um aumento na ordem dos 14% (5,6 ME)
em comparação com o deste ano. O secretário destacou que "muito trabalho tem vindo a ser
concretizado" junto de várias entidades, o que tem "resultado em muitas concretizações desde a
retoma do turismo em julho último".
 
"Devido à situação que vivemos, temos mantido também um diálogo permanente com o Governo da
República, com os governos e embaixadores de vários países e diversas instituições, no sentido de
relevar a nossa realidade pandémica para que possamos ser tratados de forma justa e diferenciada",
vincou.
 
Segundo Eduardo Jesus, "a operação de rastreio no Aeroporto da Madeira tem sido uma grande
bandeira para a região", destacando que a Madeira até foi eleita, em outubro, como "um destino de
Natal seguro" pela Associação Europeia dos Melhores Destinos.
 
No entender so secretário regional, "estão reunidas todas as condições para a Madeira sair em força
deste momento" de dificuldades em que se encontra, "colocando em prática não só as campanhas e as
ações previstas como também reforçando fortemente a sua presença nos mercados emissores".
 
Sobre a área da Cultura, que também tutela, indicou que vai contar com um reforço de verbas de
14,2%. Refutando as acusações da deputada do PS Elisa Seixas sobre a falta de apoio aos artistas, o
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governante revelou que, no próximo ano, estão já previstas "278 iniciativas" culturais, entre as quais
44 exposições e o mesmo número de concertos", entre outras atividades.
 
Por seu turno, parlamentar socialista Sérgio Gonçalves pôs em causa a promoção e o processo de
certificação do destino Madeira como destino seguro. Na resposta, o secretário regional revelou que a
quebra dos movimentos aéreos no aeroporto da Madeira é de 65% contra os 88% de média de
retração que a IATA aponta para o movimento mundial, recordando que para dezembro o aeroporto
da Madeira tem 72 mil lugares reservados.
 
"Se há governo que tem investido na reabilitação [do património imóvel) é este", afirmou, rejeitando
as críticas do deputado do JPP Élvio Sousa de que o executivo não tem dado atenção à recuperação do
património religioso.
 
Quanto à redução das taxas aeroportuárias, defendida pelos deputados Brício Araújo, do PSD, e
Ricardo Lume, do PCP, Eduardo Jesus sublinhou que essa medida tem vindo a ser reivindicada, mas
que está dependente do Governo da República.
 
A Assembleia Legislativa da Madeira iniciou hoje o debate, na especialidade, das propostas de
Orçamento Regional para 2021, de 2.033 milhões de euros, e do Programa de Investimentos e
Despesas de Desenvolvimento da Região (PIDDAR), de 800 milhões de euros, estando a votação final
global agendada para sexta-feira.
 
[Additional Text]:
Lusa
 
Lusa

Página 33



A34

Prémio Nacional do Turismo: "Futuro do turismo, baseado na sustentabilidade e na
digitalização, será risonho"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/12/2020

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=528d4008

 
No ano mais difícil de sempre para o sector, a iniciativa que junta Expresso e BPI premeia os projetos
que mais se destacaram em 2020. Conheça os vencedores da segunda edição do Prémio Nacional do
Turismo e saiba mais sobre o projeto e sobre os premiados na edição impressa do Expresso desta
semana
 
É preciso recuar a 1995 para encontrar números semelhantes aos do seCtor do turismo em 2020. Isto
depois de 2019 ter registado um "recorde absoluto 27 milhões de hóspedes e crescimento das
receitas", aponta o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, que olha para 2020 como um ano
de grandes desafios perante a "paragem total no sector".
 
Num ano em que vários limites foram testados e o sector foi posto à prova, hotéis, restaurantes,
empresas e empreendedores foram "obrigados a adaptar-se a uma nova realidade".m as "é agora que
se prepara o futuro", com esperança na retoma. "Portugal continua autêntico, resiliente e as empresas
apostam naquilo que é um turismo de experiência e principalmente de alta qualidade", assegura. A
retoma, tão ansiada, não se faz sem enfrentar desafios que passam, na visão de Luís Araújo,
principalmente pelas tecnologias digitais, ferramentas indispensáveis para "chegar a mais pessoas e
aumentar eficiência das empresas", mas também pela sustentabilidade, garante de "um melhor
turismo para um melhor planeta".
 
Na mesma linha, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, sublinhou, durante a atribuição do
Prémio Nacional do Turismo, uma iniciativa do Expresso e do BPI, que decorreu esta quarta-feira, 16,
em formato digital, que o futuro do turismo - assente nos pilares "da sustentabilidade e da
digitalização" -, será "risonho". "Estamos aqui a celebrar o acreditar no nosso futuro", sublinhou a
secretária de Estado para quem o esforço de todos os premiados, num ano particularmente difícil para
um sector com mais de cem mil empresas e 400 trabalhadores, terá consequências positivas e "será
reconhecido no futuro".
 
É para o futuro que olham todos os intervenientes na cerimónia de entrega dos galardões,
inteiramente online, e que contou ainda com as intervenções de Pedro Barreto, administrador do BPI.
Escolheu destacar o importante peso do Turismo na economia e o seu crescimento nos últimos anos,
garantindo ainda aos empresários do sector turístico: "contem com o BPI". Francisco Pedro Balsemão,
CEO da Impresa, destaca nesta segunda edição do Prémio Nacional do Turismo "a importância que o
sector tem para o País". Uma dinâmica que serve tanto para "reconhecer os melhores" como para
"repensar o sector rumo à transformação rumo àquilo que queremos que o sector venha a ser no
futuro".
 
E o que queremos? "Que seja autêntico, inteligente, capaz de se agregar em redes, um sector
sustentável e acima de tudo de confiança. Atributos que consideramos que os turistas em Portugal
cada vez mais vão valorizar no futuro, as mais importantes para acelerar a retoma". Francisco Pedro
realça não só a dimensão económica, mas também a emocional: "todos somos turistas e gostamos de
fazer turismo e em Portugal". Porque "nunca fez tanto sentido a expressão vá para fora cá dentro", o
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CEO da Impresa deixa um desafio: "Há muito que a Impresa aposta no sector do turismo através do
Boa Cama Boa Mesa, mas também a Infoportugal dedicada à cartografia e fotografia aérea". A partir
de 2021 a aposta "naquilo que de melhor que se faz em Portugal será ainda mais forte. Fiquem
atentos".
 
Um país mais inteligente, sustentável, de confiança
Nesta segunda edição, o Prémio Nacional do Turismo focou-se em cinco categorias, adaptadas aos
tempos desafiantes do sector e apostada em premiar projetos que se distinguem nos campos do
Turismo Sustentável, Turismo Inteligente, Turismo Autêntico, Turismo em Rede e Turismo de
Confiança. Nestas vertentes, o Prémio Nacional do Turismo, que recebeu 401 candidaturas e atribuiu
oito distinções, e apostou, no caso da sustentabilidade, e empresas ou projetos que promovam os
pilares do desenvolvimento sustentável, promovendo o desenvolvimento com respeito pelo ambiente e
comunidades locais.
 
Aproximar clientes das experiências turísticas é o objetivo do Turismo em Rede que para a escolha dos
premiados teve em conta a aposta no digital e em experiências que melhorem a experiência do
utilizador. No campo do Turismo autêntico, foram considerados projetos que, através da experiência
turística dar relevo e preservar a autenticidade local e regional e a vivencia das suas comunidades
respeitando e valorizando os recursos endógenos. No que respeita ao Turismo de Confiança, outra das
categorias, distinguiu-se quem melhor faz a promoção das marcas, dos destinos e das experiências
que potenciam a inclusão, a não discriminação e a compreensão do outro. Já no caso do Turismo
Inteligente, a escolha recaiu sobre as empresas que mais valorizam os seus profissionais, quem
aposta nas competências e capacidade de inovar, quem melhor recolhe e interpreta a informação
sobre o seu negócio.
 
Rui Gidro, da Delloite, parceira do Prémio Nacional do Turismo, destacou as categorias alinhadas com
os desafios deste ano para o turismo, bem como o elevado número de candidaturas, que foram
submetidas a três fases de seleção em que dois comités e um júri verificaram, debateram e
selecionaram os melhores entre os melhores, entre os 410 candidatos às várias distinções. Foi
também distinguido, pelo trajeto profissional e por ter demonstrado ser um contributo inequívoco à
atividade turística de forma geral, com o Prémio Carreira, Mário Pereira Gonçalves, empresário da área
da restauração e presidente da AHRESP - Associação da hotelaria, restauração e similares de Portugal.
 
CONSULTE A LISTA DOS PREMIADOS:
PRÉMIO CARREIRA
 
Mário Pereira Gonçalves
 
TURISMO AUTÊNTICO
 
Burel Mountain Origins: Casa de São Lourenço e Casa das Penhas Douradas?Menção honrosa: Grande
Rota Peneda Gerês (GR50)
 
TURISMO EM REDE
 
Book in Xisto
 
TURISMO DE CONFIANÇA
 
Selo "Clean & Safe"
 
TURISMO INTELIGENTE
 
Pestana Hotel Group: Envision @Pestana
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Menção honrosa: Smart Resort
 
TURISMO SUSTENTÁVEL
 
Certificação de sustentabilidade do destino turístico Açores
 
Alguns dados sobre o Turismo em Portugal Nos últimos quatro anos Portugal foi considerado o melhor
destino do Mundo, Melhor destino Europeu, Melhor destino sustentável da Europa e em 2020 fomos o
primeiro país europeu com o selo Safe Travels. Sector tem desenvolvido um trabalho notável que
também se traduz em números. Em 2019, sector foi a maior atividade económica exportadora do país,
representando 8,7% do PIB Nacional Uma evolução que se revela noutros dados: entre 2013 e 2019,
o número de turistas em Portugal cresceu 78,5; 90,3% se considerarmos apenas os turistas não
residentes. Também a sazonalidade se atenuou, até 2019, ao mesmo tempo que outras regiões, para
além de Lisboa, Madeira e Algarve, começaram a despertar crescente interesse e número de
visitantes. 2020 representou quebras de negócio ao nível dos 60% Prevê-se que só em 2023 se
recupere o nível de 2019.
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Lisboa lidera preferências dos europeus para 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/12/2020

Meio: Turismo.PT Online (O) Autores: Zita Ferreira Braga

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3c9e6eb

 
"A Year in Travel by eDreams ODIGEO" indicou neste 15 de Dezembro que a capital portuguesa é um
dos destinos com maior número de reservas para 2021, "Lisboa está no topo dos destinos com mais
reservas para 2021. Seguem-se Istambul (Turquia), Fort de France (Martinica), Palma de Maiorca e
Tener
 
"Lisboa está no topo dos destinos com mais reservas para 2021. Seguem-se Istambul (Turquia), Fort
de France (Martinica), Palma de Maiorca e Tenerife (Espanha)", aponta o estudo da eDreams
 
O relatório, que apresenta as tendências registadas em 2020 e aponta perspectivas para 2021, apurou
que, para o próximo ano, "os destinos de curta e média distância ainda predominam nas preferências"
dos europeus, mas a agência de viagens online admite que este cenário pode mudar com o
aparecimento de uma vacina.
 
"O aparecimento da vacina contra a COVID-19 deverá alterar este panorama, permitindo aos viajantes
aventurar-se para mais longe. De facto, desde o anúncio das vacinas da Pfizer e da Moderna, em
novembro de 2020, os destinos mais pesquisados pelos europeus nas plataformas da eDreams
ODIGEO são de longa distância, nomeadamente Dubai, Nova Iorque e Bangkok", acrescenta a
eDreams.
 
A agência diz ainda que, tal como já se verificou no verão de 2020, também no próximo ano as
viagens com duração entre os sete e os 13 dias devem continuar a ser as mais populares, já que
correspondem a 32% das reservas já realizadas, com a eDreams a realçar que já se nota "uma
tendência cada vez maior para viagens com estadias ainda mais longas".
 
"Assim, concluímos que os viajantes europeus estão otimistas, mas ainda cautelosos em relação aos
seus planos. As perspetivas são, no entanto, animadoras e é expectável que 2021 venha a ser um ano
muito mais positivo no que toca a viajar e conhecer o mundo", lê-se no estudo da eDreams ODIGEO.
 
O relatório abordou também as tendências dos portugueses durante a pandemia e apurou que, entre
junho e setembro, os destinos de viagem mais populares para os viajantes nacionais foram Paris,
Ponta Delgada e Funchal, tendo-se notado ainda "uma clara predileção por cidades com grande
tradição de emigração portuguesa, como Genebra, Luxemburgo, Londres ou Zurique".
 
Zita Ferreira Braga
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o 

Aprovação hoje 
A estratégia será aprova-
da hoje pelo Conselho 
Regional do Norte e en-
tregue ao Governo até 
ao final do ano. 

Acordo em abril 
Em abril, Governo e 
Bruxelas deverão fechar 
as negociações do Acor-
do de Parceria, que defi-
ne em que condições 
Portugal receberá os 
fundos europeus. 

Regiões em maio 
Um mês depois, deve-
rão ficar fechados os 
programas regionais, g 
ridos pelas CCDR-N. 

Avisos no fim do ano 
Se as negociações corre-
rem bem, António Cu-
nha admite que os pri-
meiros concursos sejam 
lançados no último tri-
mestre de 2021. 

Contas regionais 
Índice de disparidade regional do PIB per capita 
dados de 2018 (Portugal=100) 

Índice de disparidade regional da produtividade 
dados de 2018 (Portugal=100) 
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14.Alentejo Central 

15.Alto Alentejo 

16.Alto Minho 

17.Ave 

18.Viseu Dão-Lafões 

19.Oeste 
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21.Beiras e Serra da Estrela 

22.Alto Tâmega 

23.Terras de Trás-os-Montes 

24.Douro 

25.Tâmega e Sousa 
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FONTE: INE INFOGRAFIA JN 

Norte quer 
autonomia na 

gestão de fundos 
para inovação 

vestido na região o dobro do que 
no período de 2014 a 2020. "Se 
Portugal vai duplicar os fundos, 
no próximo quadro, a região tem 
a expectativa de também dupli-
car os fundos que vai receber". 

Estratégia regional do próximo bloco de financiamento europeu 
aprovada hoje. CCDR-N propõe modelo de gestão mais flexível 

Alexandra Figueira 
afIgueira@jn.pt 

EUROPA  O Norte quer ter autono-
mia para decidir os investimentos 
em inovação financiados pela Eu-
ropa. A Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional 
(CCDR-N) calcula que em causa es-
tejam mil milhões de euros. A ino-
vação é, a par da industrialização e 
da internacionalização, um dos pi-
lares em que a CCDR-N assenta a 
estratégia económica da região para 
os próximos fundos europeus. O 

"ATRASOS INEXPLICÁVEIS" 
Além de uma maior autonomia 
na decisão sobre investimentos 
em inovação científica e empre-
sarial, a CCDR-N também pro-
põe recuperar o conceito de uni-
dades de gestão de projetos de in-
vestimento. No Norte 2020, An-
tónio Cunha nota "atrasos inex-
plicáveis na decisão" de entida-
des públicas, chamadas a dar pa-
receres vinculativos. É uma das 
razões pelas quais a execução dos 
fundos está atrasada e já levou o 
Governo a autorizar o agenda-
mento de reuniões de emergên-
cia - um "expediente", diz. Ago-
ra, o objetivo é "sentar à mesma 
mesa as pessoas importantes 
para tomar decisões". 

Ainda no modelo de governa-
ção, António Cunha quer redu-
zir o número de programas. "Te-
mos demasiados instrumentos, 
cria entropia". No investimen-
to municipal, por exemplo, hoje 
há programas diferenciados 
consoante a dimensão (PEDU 
para os maiores e PARU para os 
menores); e os investimentos 
foram mapeados, decididos à ca-
beça. 

A rigidez do modelo multipli-
cou as críticas dos autarcas e le-
vou a CCDR a avançar um siste-

 

daqui e dali") e o contexto da região. 
A maior autonomia de decisão e o 

dinheiro alotado ao próximo pro-
grama regional "são críticos" para o 
sucesso da estratégia de especializa-
ção inteligente da região, nota o do-
cumento, discutido hoje, na Alfân-
dega do Porto. 

Em termos globais, a CCDR-N es-
pera vir a gerir, pelo menos, tanto 
quanto gere no quadro que agora 
acaba: 3,4 mil milhões de euros. 
Juntando a "bazuca" europeia, do 
Mecanismo de Recuperação e Resi-
liência, a expectativa é que seja in-

 

documento será aprovado hoje 
pelo Conselho Regional do Norte. 

António Cunha, presidente da 
CCDR-N, disse ao JN que "a gestão 
do sistema de inovação deve ser fei-
ta a partir da região, com maior pro-
tagonismo da CCDR e do Programa 
Operacional Regional". Hoje, é a 
Agência Nacional de Inovação que 
gere este tipo de projetos. "Temos 
que ter mais capacidade de deci-
são", acentua. Até porque nota um 
"desajuste" entre o organismo que 
avalia os projetos ("porque está lon-
ge e a mesma equipa avalia projetos 
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Propostas concretas 
Para cada sub-região, são apontados projetos 
relacionados com as pessoas, a digitalização e 

inovação, a transição climática e a competitividade 
do território. Aqui ficam alguns 

Alto Minho 
Mais colaboração 
com a Galiza 
A proximidade à Ga-
liza justifica melho-
rar ligações por estra-
da e ferrovia, valori-
zar o património na-
tural, como o Parque 
da Peneda-Gerês, in-
vestir na economia 
do ar, renováveis, 
floresta e agroali-
mentar. 

Alto Tâmega 
Turismo de bem-

 

-estar e ensino 
Captar uma unidade 
orgânica de uma ins-
tituição de ensino 
superior, apostar no 
turismo de bem-es-
tar; aproximar à Gali-
za (ferrovia de alta 
velocidade), integrar 
empresas em cadeias 
de valor regionais. 

AM  Porto 
Habitação social 
e mobilidade 
Requalificar a habita-
ção social, reforçar os 
centros de investiga-
ção, investir na mo-
bilidade elétrica e 
partilha de veículos, 
melhorar a gestão de 
resíduos. 

Ave 
Mercado regional 
de carbono 
Articular atividades 
urbanas com meio 
rural, promover em-
prego de qualidade e 
melhores salários, 
qualificar clusters in-
dustriais, estruturar 
um mercado regional 
de carbono. 

Cávado 
Apoio social 
pensado em rede 
Pensar equipamentos 
sociais numa lógica 
supramunicipal, apro-
ximar as empresas de 
entidades científicas, 
melhorar a rede de in-
temet, ligar Esposen-
de ao metro, investir 
na ferrovia, incluindo 
troço de Nine a Braga. 

Douro 
Formação 
e agricultura 
Mais formação em 
hotelaria e qualifica-
ção de empresários, 
programa de fomen-
to florestal e promo-
ver o regadio, cons-
truir IC26 e acabar 
IP2, eletrificar linha 
do Douro e estudar li-
gações a Espanha. 

Tâmega e Sousa 
Ligação por terra, 
ferrovia e rio 
Qualificar trabalhado-
res e empreendedores 
sociais, tornar empre-
sas mais digitais, criar 
uma agência de inves-
timento, melhorar es-
tradas, mais ferrovia e 
fluvial. 

Trás-os-Montes 
Atenção a jovens 
e ligar a Espanha 
Melhorar hospital, 
criar casas da juven-
tude e Banco de Ge-
nética Animal, mais 
ensino superior e 
água e saneamento, 
levar o IC5 e o IP2 até 
à fronteira, ligar Vi-
nhais a A Gudifia 
(alta velocidade). 

Economia 
da região tem 
a evolução 
mais positiva 

Rendimento bruto per capita 
Valores médios em euros, em 2018 

Indicadores permitem 
"otimismo", mas salários 
tardam a chegar à média 

Norte 
11 829 

Centro 
12 652 

Alentejo 
12 919 

Madeira 
12 985 

Açores 
13 088 

Portugal 
13 348 

A. M. Lisboa 
15 545 

Algarve 
16 064 

ma mais flexível. Por exemplo, 
investimentos em regeneração 
têm que atingir certos objetivos, 
que podem ser definidos por 
município (como agora) ou por 
comunidade intermunicipal 
(como se propõe). "Pode não fa-
zer sentido que um município 
cumpra esses indicadores, des-
de que seja cumprido a nível de 
CIM", diz. 

SAÍDA PARA DESEMPREGO 

A dimensão social será um ter-
ceiro eixo da estratégia. Por um 
lado, a crise causada pela pande-
mia vai destruir emprego e nem 
todos os desempregados terão as 
qualificações necessárias para os 
postos de trabalho que surjam 
depois. António Cunha quer 
usar o financiamento comuni-
tário para dar resposta a estas 
pessoas. O setor social poderá, 
assim, ser a solução. 

Além disso, encontra na Inter-
net e no digital a resposta para 
que todas as pessoas tenham 
acesso a serviços públicos, de 
forma equitativa. 

Quanto ao território, a estraté-
gia para a região quer alinhar o 
ordenamento territorial com os 
financiamentos comunitários. 
"Não faz sentido falar de fron-
teiras do espaço urbano para o 
rural". 

Em alternativa, o programa 
quer garantir que a região tenha 
vários polos urbanos, capazes de 
assegurar qualidade de vida às 
pessoas. •  

ESTATÍSTICA  Na última década, 
a economia do Norte foi a que 
mais cresceu em Portugal. Há 
setores cada vez mais qualifi-
cados e a produzir com maior 
valor acrescentado e aí os salá-
rios estão a subir. Mas, alerta 
Francisco Carballo-Cruz, pro-
fessor na UMinho, o grande 
peso que as atividades não qua-
lificadas têm no emprego ainda 
puxa a remuneração média 
para baixo. Com base nas con-
tas regionais do Instituto Na-
cional de Estatística (ver info-
grafia), Carballo-Cruz está oti-
mista: "Quem está no terreno, 
vê progressos notáveis". 

Na produtividade, o Norte 
está a recuperar rapidamente 
do atraso histórico e, em 2019, 
terá ultrapassado a média do 
país. Mas o grande peso no em-
prego de atividades como o co-
mércio alimentar impedem 
que este indicador económico 
cresça mais depressa. 

O professor universitário 
chama ainda a atenção para um 
problema crónico de muitas 
empresas: a má organização in-
terna, que obriga as pessoas a 
gastar tempo em tarefas irrele-
vantes. "A organização é o que 
explica por que razão um por-
tuguês é muito produtivo em 
países como a Suíça". 

SALÁRIOS AINDA BAIXOS 
No mercado de trabalho, a re-
gião está cada vez mais dividi-
da em dois: por um lado, traba-
lho bem remunerado e prote-
gido, com empresas que me-
lhoraram a qualidade dos pro-
dutos e as qualificações dos tra-
balhadores (a região do Ave é 
um exemplo); por outro, em-
prego mal pago e desprotegido, 
que Carballo-Cruz encontra 
sobretudo no comércio e no re-
talho alimentar. 

Em 2019, Lisboa e o Algarve 
continuavam a ser as duas re-
giões onde o rendimento dis-
ponível bruto das famílias é su-
perior à média do país. O Norte 
está a ganhar terreno, mas de-
vagar: em 2008, o rendimento 
era 84% da média nacional; em 
2018, tinha subido para 89%. A 
região Centro está nos 95%.• 
ALEXANDRA FIGUEIRA 
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Conceiç 
quer dar 
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Europa 
Norte 
reclama 
autonomia 
na gestão 
dos fundos 
comunitários 

tentes entopem linhas dos centros 

e saúde para fazer marcações P. 
Presidente 
da CCDR-N 
propõe modelo 
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Espetáculos 
Muita música, 
dança e teatro 
até ao final 
do ano P. 32 Natal  DGS aconselha ceia sem avós ou celebrada na véspera p.i. 
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Local Inquérito aos titulares de alojamentos locais

DANIEL ROCHA

NUNO FERREIRA SANTOS

Donos de AL estão optimistas e não 
pensam mudar para arrendamento

Os proprietários e gestores de aloja-

mento local (AL) estão optimistas em 

relação ao futuro e são muito poucos 

os que equacionam pôr os seus imó-

veis no mercado de arrendamento de 

longa duração. Pelo contrário, o mer-

cado de média duração é visto como 

uma alternativa viável nos próximos 

tempos. 

Um inquérito realizado pelo Cen-

tro de Estudos sobre a Mudança 

Socioeconómica e o Território do 

ISCTE (Dinâmia’Cet) concluiu que a 

grande maioria dos titulares de AL 

não tem intenção de deixar o negó-

cio da curta duração e quase metade 

acredita que o mercado estará nor-

malizado até ao m do próximo ano. 

“Apesar de todas as perdas, apesar 

de o inquérito ter sido feito num 

momento sem qualquer indício de 

uma vacina à vista, as expectativas 

dos inquiridos revelam um grande 

optimismo”, sublinhou a socióloga 

Sandra Marques Pereira, que coor-

denou o estudo, na apresentação, 

que decorreu na segunda-feira. 

O inquérito foi feito entre Julho e 

Outubro a proprietários e gestores de 

AL com a categoria apartamento ou 

moradia e as perguntas incidiam 

sobre o período entre Março e Junho. 

O objectivo era avaliar o impacto da 

covid-19 na actividade. Foram valida-

das as respostas de 868 inquiridos, 

espalhados por todo o país. 

Se Março ainda foi um mês de tran-

sição, em que as quebras não foram 

muito acentuadas, o segundo trimes-

tre revelou-se desastroso. “As perdas 

de facturação não só antecedem as 

da ocupação, como são mais gravosas 

e mais severas do que as da ocupação, 

ainda que estas sejam muitíssimo 

signi cativas”, disse Sandra Marques 

Pereira. Lisboa e Porto foram as zonas 

do país que sofreram primeiro e mais 

profundamente o impacto da pande-

mia e também onde as consequências 

para os titulares de AL foram mais 

gravosas, uma vez que é nas duas 

cidades que se registam as maiores 

percentagens de pessoas que se dedi-

cam exclusivamente a este negócio. 

Os resultados do estudo revelam 

que 50% dos inquiridos têm apenas 

uma unidade de alojamento e que 

27% têm duas ou três. A idade média 

do proprietário ou gestor é de 53 anos 

e a actividade é exercida maioritaria-

mente (69%) em nome individual. 

Aos inquiridos foi perguntado que 

Sector teve quebras signi cativas de ocupação e facturação, mas acredita que até ao m do próximo ano  
a situação estará normalizada. Especialistas dizem que o optimismo, apesar de talvez exagerado, é normal

Os proprietário de AL 
consideram que a situação é 
conjuntural e as pessoas vão 
continuar a querer viajar

Quanto aos usos futuros, apenas 

cerca de 15% dos inquiridos ponde-

ram pôr os imóveis no mercado pri-

vado de longa duração e menos de 5% 

admitem aderir aos programas públi-

cos de arrendamento. Em Lisboa e 

Porto, os programas destinados a cati-

var proprietários caram muito 

aquém dos objectivos. 

Ficar no mercado de AL, entrar no 

mercado de média duração ou utili-

zar os imóveis para si ou para a famí-

lia são os planos da maioria dos inqui-

ridos. Em Lisboa e no Porto, quase 

80% dizem ser “provável” ou “muito 

provável” optar pela média duração, 

enquanto no Algarve a percentagem 

é inferior a 40%. 

Falta de con ança no Estado 
Procurando perceber porque é tão 

pouco atractivo o mercado de longa 

duração, os investigadores concluí-

ram que “não eram apenas as ques-

tões nanceiras, também não era 

apenas a questão da falta de con an-

ça no Estado”, disse Sandra Marques 

Pereira. A perda de licença de AL, que 

inviabiliza regressar ao negócio no 

futuro, a inadequação dos imóveis ao 

arrendamento de longa duração e a 

vontade de manter o usufruto dos 

imóveis foram razões apresentadas 

pelos inquiridos. 

Os resultados do inquérito não sur-

preenderam os participantes de um 

debate que se seguiu. “O sector não 

acredita no mercado de arrendamen-

to. Aliás, há pouca gente que acredite. 

Tem uma reduzida credibilidade”, 

comentou o investigador Luís Men-

des, do Instituto de Geogra a e Orde-

namento do Território da Universida-

de de Lisboa (IGOT). Apesar de con-

siderar “desmesurado” o optimismo 

dos inquiridos na recuperação rápida 

do mercado, disse também que ele é 

“racional”. E acrescentou que “não 

cabe ao sector do AL resolver o pro-

blema da habitação”. 

Opinião semelhante manifestou a 

economista Vera Gouveia Barros. “Eu 

percebo o optimismo. Não temos 

nenhuma alteração de estrutura, é 

uma situação conjuntural. As pessoas 

continuam a querer viajar, a querer ir 

a outros sítios”, disse. 

Para Eduardo Miranda, presidente 

da associação Alojamento Local em 

Portugal (ALEP), a média duração 

pode ser uma aposta de futuro. “Vai 

haver um ajuste? Vai, sem dúvida 

alguma. O mercado de três, seis e 

nove meses não tinha oferta e é um 

mercado que pode ser trabalhado”, 

a rmou. 

Já Teresa Sá Marques, investigado-

ra da Faculdade de Letras da Univer-

sidade do Porto, destacou as diferen-

ças históricas e geográ cas entre as 

diferentes regiões do país para 

salientar que “a questão da habita-

ção é claramente diferente se esta-

mos a falar de Lisboa, do Porto ou do 

Algarve”. Uma questão que, a rmou, 

se deve sobretudo à inacção do 

poder político. “Não haja dúvidas, as 

políticas públicas não foram muito 

activas. As famílias e as empresas vão 

à procura das oportunidades, as polí-

ticas públicas têm de estar à frente 

dessas dinâmicas. Em Lisboa demo-

rou claramente”, declarou. 

Também na segunda-feira foi 

divulgado um trabalho de dois alu-

nos da Nova Information Manage-

ment School, segundo o qual 47% 

dos alojamentos do distrito de Lisboa 

anunciados na plataforma Airbnb 

não têm licença válida ou usam uma 

licença repetida.  

Eduardo Miranda, da ALEP, põe 

estes números em causa porque 

foram incluídas várias tipologias 

(barcos, campismo, quartos em 

casas, etc.). “Misturar quartos e 

casas inteiras in aciona o número 

de anúncios e gera muitos registos 

repetidos”, diz.

João Pedro Pincha

uso deram aos imóveis em Junho e 

que uso estavam a pensar dar até ao 

m de 2020. Mais de 70% responde-

ram que se mantiveram no alojamen-

to local de curta duração, embora 

apenas pouco mais de 30% tenham 

registado ocupação. No Algarve e em 

Lisboa, as taxas de ocupação foram 

superiores às do Porto e do resto do 

país. Em Junho notou-se já, explicou 

Sandra Marques Pereira, “a relevân-

cia, sobretudo em Lisboa e Porto, do 

mercado de arrendamento de média 

duração” e a “pouquíssima expressão 

do mercado de arrendamento de lon-

ga duração”. 

“O sector não 
acredita no 
mercado de 
arrendamento. 
Tem uma reduzida 
credibilidade”
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TAP, que futuro?

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e5b91fd3-7a76-4622-a999-

ed62e83831c5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Estado português admite gastar na TAP nos próximos anos mais dinheiro do que aquele que já
garantiu a toda a economia do país em resposta à crise pandémica. Ao mesmo tempo preparou uma
reestruturação da companhia aérea que prevê o maior despedimento coletivo a que o país assistiu em
muitas décadas 2 mil trabalhadores, com corte salarial também para a maioria dos restantes
funcionários da TAP.
Comentários de Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas e da Habitação.
Declarações de Alfredo Mendonça, Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil.
Convidados: Miguel Frasquilho, presidente TAP; André Teives, pres. Sindicato dos Técnicos de
Handling de Aeroportos; Henrique Louro Martins, presidente do SNPVAC; Helena Garrido,
comentadora RTP; Nicolau Santos; Sérgio Palma Brito, analista de turismo; Nuno Botelho, presidente
da Associação Comercial do Porto.

 
Repetições: RTP 3 - É Ou Não É? - O Grande Debate , 2020-12-15 02:31
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PCP ouviu proprietários de restaurantes e discotecas no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/12/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bb959d6c

 
João Dias, deputado do Partido Comunista Português (PCP) eleito na Assembleia da República,
participou em várias iniciativas na segunda-feira, dia 14 de Dezembro, numa jornada dedicada a
problemas diversos que atingem a região do Algarve.
 
Para além das ações realizadas em Faro e Olhão - duas tribunas públicas dedicadas, respetivamente, à
defesa dos serviços públicos e contra as portagens e pela requalificação da Estrada Nacional 125 -
realizaram-se também duas reuniões, designadamente com a direcção da AHRESP - Associação da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e com a ADSA - Associação de Discotecas do Sul e
Algarve.
 
Em relação à restauração, a delegação do PCP  confirmou o conjunto das dificuldades que atingem
este setor, decorrentes das quebras verificadas no turismo, mas também das limitações impostas pela
declaração do Estado de Emergência ou de medidas como o recolher obrigatório e que não têm sido
compensadas pelos apoios, insuficientes e limitados, que o governo decidiu até ao momento .
 
Segundo os comunistas,  num sector constituído, fundamentalmente, por micro e pequenas empresas,
muitas delas de âmbito familiar, o combate à epidemia não passa pela proibição de atividades como a
restauração, mas por medidas e apoios que salvaguardem as medidas sanitárias, bem como de apoios
ao rendimento dos MPME, designadamente para que se assegure o pagamento dos salários, o
levantamento das restrições no acesso a apoios decididos, o pagamento de rendas comerciais ou o
efetivo apoio aos sócios-gerentes .
 
Quanto às discotecas no Algarve, um  setor que também contribui para o desenvolvimento da
atividade turística na região e assegura dezenas de postos de trabalho, estão fechadas desde março
sem que se vislumbre data para a sua reabertura .
 
Por isso, o PCP  transmitiu, num setor cuja natureza tem as suas próprias especificidades face à
epidemia, a necessidade de se atribuírem apoios a estas empresas - MPME - que impeçam a sua
liquidação e assegurem os postos de trabalho até que a sua atividade possa ser retomada, de forma
faseada, em condições de segurança .
 
barlavento
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Municípios e agentes culturais juntam-se para criar programação em rede no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/12/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=83862911

 
Investimento total do projeto ronda os 842 mil euros
 
Os 16 municípios do Algarve, através da AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, a Direção
Regional de Cultura e os agentes culturais da região juntaram-se para criar uma programação cultural
em rede, ao abrigo de uma candidatura ao Programa Operacional CRESC Algarve 2020, recentemente
aprovada.
 
A programação,  a ser promovida em parceria com os 16 municípios da região e a Direção Regional da
Cultura, abrange um conjunto de iniciativas e eventos culturais em todos os concelhos algarvios,
contribuindo desta forma para apoiar os artistas locais de cada município, realizando também
itinerâncias entre concelhos , segundo a AMAL, que liderou a candidatura.
 
Para além disso, tem como objetivo a valorização do território, nomeadamente com a promoção de
eventos ao ar livre o que, por um lado, permite adaptar os eventos às condicionantes da realidade
pandémica e, por outro, programar a atividade cultural nos monumentos, em locais históricos e
mesmo em locais não convencionais , acrescentou a mesma entidade, que diz que o projeto  é de
extraordinária importância, no contexto de uma região que se posiciona para ser capital europeia da
cultura em 2027: "Faro - Capital Europeia da Cultura 2027" .
 
Com este projeto pretende-se, também,  dinamizar o turismo cultural e captar novos públicos e
visitantes para a região, como contributo para a atividade turística e combate à sazonalidade .
 
A AMAL lembrou que a atividade cultural na região  baixou drasticamente por causa da COVID-19 ,
pelo que os municípios algarvios procuram agora,  à escala intermunicipal, apoiar a dinâmica cultural
na região, constituindo-se esta candidatura como um primeiro impulso para a retoma da atividade do
setor na região .
 
O investimento total do projeto ronda os 842 mil euros.
 
Brevemente serão conhecidos o nome do projeto, a imagem e a programação, que conta com
iniciativas em múltiplas áreas artísticas (música, teatro, dança, artes de rua, artes plásticas, artes
visuais, etc.) e que irá decorrer durante o ano de 2021 , concluiu a AMAL.
 
Sul Informação
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