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A1 Bruxelas aprova apoio de 1,25 mil milhões de euros da Alemanha para recapitalização
da TUI
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/01/2021

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=97dabc2d

 
A Comissão Europeia aprovou ontem um apoio estatal alemão de 1,25 mil milhões de euros para
recapitalização da TUI, devido aos elevados impactos financeiros da covid-19 no turismo, que
colocaram o operador turístico "em risco de insolvência", citou a Lusa.
 
Em comunicado divulgado, o executivo comunitário indica que "aprovou os planos alemães de
contribuir até 1,25 mil milhões de euros para a recapitalização da TUI AG, a empresa-mãe do Grupo
TUI", por ter verificado que "a medida de recapitalização notificada pela Alemanha está em
conformidade" com as regras mais flexíveis de Bruxelas para auxílios estatais em altura de crise
gerada pela pandemia.
 
Apontando que a "queda significativa na procura de viagens e as medidas implementadas para limitar
a propagação do vírus continuam a deteriorar a situação financeira do grupo", a Comissão Europeia
destaca que a TUI "enfrenta atualmente um risco de incumprimento e insolvência".
 
Para contornar a situação, a Alemanha vai prestar um apoio sob a forma de recapitalização estatal ao
operador turístico de até 1,25 mil milhões de euros, dos quais 420 milhões de euros são de
participação passiva convertível em capital próprio da TUI, 680 milhões de euros são de participação
passiva não convertível e outros 150 milhões de euros de obrigações convertíveis.
 
Bruxelas entende que a medida cumpre as "condições relativas à necessidade, adequação e dimensão
da intervenção", prevê "condições de entrada, remuneração e incentivos à saída do capital da empresa
por parte do Estado", define "condições relativas à governação" e assume ainda a "proibição de
subsídios cruzados" à TUI. "Além disso, até que pelo menos 75% da recapitalização seja resgatada, a
TUI está por princípio impedida de adquirir uma participação superior a 10% em concorrentes ou
outros operadores no mesmo ramo de atividade", assinala o executivo comunitário.
 
Para a Comissão Europeia, a medida de recapitalização é, então, "necessária, adequada e proporcional
para remediar uma perturbação grave na economia dos Estados-membros", visando "restabelecer a
situação financeira e a liquidez da TUI na situação excecional causada pela pandemia, mantendo
simultaneamente as salvaguardas necessárias para limitar as distorções da concorrência".
 
O Grupo TUI é um dos maiores grupos de turismo integrado do mundo, dispondo de 1.800 agências
de viagens e portais online, seis companhias aéreas com mais de 130 aviões, mais de 300 hotéis e 14
navios de cruzeiro. Tem presença em 180 países, entre os quais Portugal, onde está desde 2001.
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Maioria das candidaturas é de regiões de baixa densidade. 

Comprar e manter gestão: 
15 milhões do Turismo 
Fundos salvam 12 unidades 
APOIO Instrumento permite a detentores de imóveis de atividade 
turística continuar como arrendatários. Já há operações aprovadas. 

TEXTO ANA LARANJEIRO 

O
governo, no âmbito de 
uma iniciativa de sale& 
leaseback, lançada em 
junho, já apoiou 12 

proprietários de imóveis de turis-
mo, no valor de mais de 15 mi-
lhões de euros. A maioria das 
candidaturas recebidas é de imó-
veis de hotelaria, localizados em 
territórios de baixa densidade. 

Para o turismo, o arranque de 
2020 dava o mote para mais um 
ano de recordes. Os meses de ja-
neiro e fevereiro tiveram mais 
hóspedes, dormidas e proveitos 
que o período homólogo. Con-
tudo, a partir de março, devido à 
pandemia, o setor tem registado 
quebras significativas: muitos 
hotéis continuam fechados e os 
que estão abertos têm muito 
poucos hóspedes, o que se tra-
duz numa quebra de receitas e 
dificuldades para muitos pro-
prietários. Por isso, em junho, o 
governo, no âmbito do Progra-
ma de Estabilização Económica 
e Social, lançou a iniciativa 
OpenCa11202020. Esta medida, 
que é executada pela Turismo 
Fundos, permite que os proprie-
tários de imóveis de turismo os 
vendam ao Estado, mas que 
continuem como arrendatários 
(sale & leaseback). 

"Foram recebidas, no âmbito 
da OpenC.a11202020, 45 propostas 
de operação, num montante su-
perior a cem milhões de euros, 
tendo sido aprovadas até ao mo-
mento 12 operações num mon-
tante total de cerca de 15,6 mi-
lhões de euros", diz ao DN/Di-
nheiro Vivo, fonte oficial da 
Turismo Fundos. 

Para poderem ser elegíveis para 
este apoio, as empresas proprie-
tárias dos imóveis afetos à ativi-
dade turística ou industrial têm 
de cumprir alguns requisitos, no-
meadamente ter a sua situação 
regularizada perante o Fisco e a 
Segurança Social. "De entre as 
candidaturas recebidas cerca de 
3A referem-se a imóveis afetos a 
atividade turística, sobretudo a 
hotelaria, e VI a imóveis indus-
triais. Em relação aos imóveis tu-
rísticos mais de metade locali-
zam-se em territórios de baixa  

densidade", indica a Turismo 
Fundos. "No que se refere aos 
imóveis industriais, cerca de 70% 
localizam-se na região centro." 

Com esta medida, o executivo 
de António Costa quer dar liqui-
dez às empresas de forma que 
consigam investir na adaptação, 
requalificação, sustentabilidade 
e modernização dos imóveis afe-

 

• 
Ministério da 
Economia admite 
avançar com nova 
edição deste 
programa, depois 
da avaliação sobre 
este investimento. 

tos ao turismo ou atividade in-
dustrial. O balanço que a socieda-
de gestora faz da iniciativa é 
"muito positivo". "As entidades 
proponentes têm reconhecido 
que este instrumento financeiro, 
que se caracteriza pela venda e 
subsequente arrendamento de 
um imóvel, com opção de com-
pra, é muito adequado às suas 
atuais necessidades", diz ainda. 

O orçamento da Open-
Ca11202020 é de 60 milhões e a 
Turismo Fundos diz-se "focada 
na avaliação de candidaturas 
apresentadas, no sentido de as-
segurar a decisão sobre as mes-
mas no mais curto espaço de 
tempo, até ao limite do orça-
mento definido (60 milhões) e, 
assim, fazer chegar a liquidez às 
empresas". 

"A decisão sobre o lançamento 
de novas edições será tomada 
oportunamente, concluída que 
esteja esta edição e no quadro de 
uma atuação mais global do Mi-
nistério da Economia, em parti-
cular no que toca aos instrumen-
tos de apoio à retoma", remata. 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt  Página 2
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Turismo Fundos 
investiu 15 milhões 
em imóveis 

Maioria das candidaturas recebidas estão 
localizadas em territórios de baixa densidade 

Ana Laranjeira 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt 

TURISMO  O Governo, no 
âmbito de uma iniciativa de 
sale & leaseback, lançada 
em junho, já apoiou 12 pro-
prietários de imóveis de tu-
rismo, no valor de mais de 
15 milhões de euros. A 
maioria das candidaturas 
são de imóveis de hotelaria, 
localizados nos territórios 
de baixa densidade. 

Para o turismo, o arranque 
de 2020 dava o mote para 
mais um ano de recordes. 
Contudo, a partir de março, 
devido à pandemia, o setor 
registou quebras significa-
tivas. Em junho, o Gover-
no, no âmbito do Programa 
de Estabilização Económi-
ca e Social, lançou a inicia-
tiva OpenCa11202020. Esta 
medida, que é executada 
pela Turismo Fundos, per-
mite que os proprietários 
de imóveis de turismo os 
vendam ao Estado, mas que 
continuem como arrenda-
tários dos mesmos (sa-
le&leaseback). 

"Foram recebidas, no âm-
bito da OpenCa11202020, 
45 propostas de operação, 
num montante superior a 
100 milhões de euros, ten-
do sido aprovadas até ao 
momento 12 operações 
num montante total de cer-
ca de 15,6 milhões de eu-
ros", diz o Turismo Fundos. 

Para poderem ser elegíveis 
para este apoio, as empresas 
proprietárias dos imóveis  

afetos à atividade turística 
ou industrial têm de cum-
prir alguns requisitos, no-
meadamente ter a sua situa-
ção regularizada perante o 
Fisco e a Segurança Social. 
"De entre as candidaturas 
recebidas cerca de 3/4 refe-
rem-se a imóveis afetos a 
atividade turística, sobretu-
do a hotelaria, e 1/4 a imó-
veis industriais. Em relação 
aos imóveis turísticos mais 
de metade localizam-se em 
territórios de baixa densida-
de", diz. "No que se refere 
aos imóveis industriais, cer-
ca de 70% localizam-se na 
região centro". 

Com esta medida, o Exe-
cutivo quer dar liquidez às 
empresas de forma a que 
consigam investir na adap-
tação, requalificação, sus-
tentabilidade e moderniza-
ção dos imóveis afetos ao tu-
rismo ou atividade indus-
trial. O balanço que a socie-
dade faz da iniciativa é 
"muito positivo". "As enti-
dades proponentes têm re-
conhecido que este instru-
mento financeiro, que se ca-
racteriza pela venda e subse-
quente arrendamento de 
um imóvel, com opção de 
compra, é muito adequado 
às suas atuais necessidades". 

O orçamento da Open-
Ca11202020 é 60 milhões de 
euros e a Turismo Fundos 
diz estar "focada na avalia-
ção das candidaturas" para 
assegurar a decisão no mais 
curto espaço de tempo, até 
ao limite do orçamento. • 

- - 

• „Jr£, 
- • --- • 

TI • 
- r. 

- 

9 

o z 

O 

•1 
o 

b 

5: 
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Quebras 
superiores a 
60% no turismo 

EsumATIvAAConfedera-
ção do Turismo de Portu-
gal (CTP) estima que as 
receitas turísticas devem 
situar-se nos 8000 mi-
lhões de euros em 2020, 
menos 57% do que em 
2019, devido à pandemia. 
As receitas do transporte 
aéreo de passageiros de-
vem sofrer uma quebra 
de 60%, na ordem dos 10 
mil milhões de euros, nas 
dormidas a quebra é de 
65% a 70% (cerca de 
3000 milhões). 
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Turismo estima quebra de EUR10 mil milhões no saldo de exportações do país devido
à pandemia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/01/2021

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=419e89af

 
Segundo a Confederação do Turismo de Portugal (CTP), o sector só gerou em 2020 receitas de EUR8
mil milhões, 57% abaixo do ano anterior
 
A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) estima que em 2020 as receitas turísticas se situem nos
8 mil milhões de euros, o que representa um decréscimo de 57% face ao que atingiram no ano
anterior, em resultado da pandemia de covid-19.
 
As receitas do transporte aéreo de passageiros deverão registar uma quebra na ordem dos 60%,
atingindo cerca de dois milhões euros, segundo a CTP.
 
Com as quebras no sector neste "ano atípico", a confederação do turismo prevê um impacto negativo
de cerca de 10 mil milhões de euros no saldo das contas externas do país, frisando que tal põe "em
causa o seu equilíbrio obtido nos últimos anos com a contribuição decisiva do turismo".
 
No que respeita ao saldo da balança turística, a CTP prevê que se irá situar nos 6 mil milhões de euros
em 2020, menos 62% do que em 2019.
 
"Apesar do processo de vacinação, já em curso em Portugal e nos principais mercados emissores da
União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos entre outros, e da imunidade dos já infetados, vamos
ter de viver com o vírus ainda em 2021, pelo menos", considera Francisco Calheiros, presidente da
CTP.
 
Segundo o líder da confederação, "importa criar condições para acelerar o início da retoma do turismo
e da economia através do estabelecimento de padrões internacionais comuns para as viagens que em
conjunto com as medidas sanitárias nos destinos devolvam a confiança aos turistas".
 
Quebra nos hotéis e aeroportos até 70%, e nos cruzeiros de 80%
"É crucial manter a oferta turística para poder captar a maior quota possível da retoma do turismo
internacional", destaca Francisco Calheiros. "Acreditamos que o destino Portugal mantém toda a sua
capacidade de atração e que poderá inclusive ser beneficiado em termos de preferência dos turistas no
contexto dessa retoma".
 
Segundo a CTP, Portugal terá tido em 2020 uma quebra de dormidas na ordem dos 65% a 70%, com
os proveitos totais de hotéis, alojamento local, turismo de habitação ou em espaço rural a terem uma
quebra de três mil milhões de euros.
 
O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais sofrerá uma quebra idêntica em termos de
percentagem e no que respeita aos passageiros de cruzeiros marítimos as quebras serão superiores a
80%, de acordo com a CTP.
 
A atividade do rent-a-car de viaturas ligeiras de passageiros deverá também ter caído entre 65% a
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70%, como antecipa a confederação, frisando que "na componente turística a quebra será na ordem
dos 80%".
 
"Recorde-se que o turismo foi o motor da recuperação económica de Portugal no período pós resgate
financeiro de Portugal em 2011 e o impacto nas exportações foi decisivo para o superavit das contas
externas até 2019", destaca a CTP.
 
As expectativas para 2020 também eram altas para o turismo nacional, se não fosse a pandemia
covid-19. "De um cenário inicial de uma crise de três meses com retoma da atividade a partir do
princípio do verão, passou-se à realidade de uma crise que dura há mais de 9 meses e que está longe
de chegar ao fim", constata a CTP.
 
[Additional Text]:
Expresso
 
Expresso
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Turismo ainda não sabe como aceder aos apoios às rendas "que são urgentes", alerta
a AHRESP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/01/2021

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=403c65fe

 
A lei, publicada a 30 de dezembro, permite apoiar até metade do valor das rendas em caso de grandes
quebras de faturação. Associação defende que deve aplicar-se a todos os empreendimentos turísticos,
incluindo alojamento local
 
Já existe a lei que concede apoios a fundo perdido para pagamento de rendas em casos de quebras
significativas de faturação devido à pandemia covid-19, publicada a 30 de dezembro. Mas os
estabelecimentos turísticos "ainda desconhecem as condições de acessibilidade e de elegibilidade"
destes apoios, "que são urgentes" - alerta a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal (AHRESP).
 
A lei que foi publicada a 30 de dezembro atribui apoios a fundo perdido no valor de 30% do valor da
renda, para arrendatários que tenham sofrido quebras de 25% a 40% na faturação de 2020
relativamente ao ano anterior. Estes apoios elevam-se a 50% do valor da renda se a redução de
receita for superior a 40%.
 
A AHRESP refere que "já se congratulou relativamente a este apoio, que se reveste da maior
importância", mas frisa que o sector ainda não sabe em que condições pode ter acesso à ajuda nas
rendas, e num momento particularmente duro da situação epidémica em que precisa rapidamente
destes apoios.
 
"É também importante que a medida seja aplicável a todos os estabelecimentos, incluindo os de
alojamento turístico, desde empreendimentos turísticos ao alojamento local, o que não acontece",
destaca ainda a AHRESP.
 
Nos apoios às rendas, dirigidos a pequenas e médias empresas que atuem em sectores
particularmente afetados pela pandemia, o Governo optou pela atribuição de subsídios diretos, em vez
da redução da taxa de IRS proporcional à descida do valor da renda, opção que chegou a estar em
cima da mesa. O teto máximo do apoios, e nos casos mais extremos de quebras de receita em que
cobrem metade do valor da renda, são dois mil euros mensais.
 
[Additional Text]:
Expresso
 
Expresso
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Francisco Calheiros: devem ser criadas condições para a retoma do turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/01/2021

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1c2bcf02

 
Francisco Calheiros considera ser importante criar condições para acelerar o início da retoma do
turismo e da economia, através do estabelecimento de padrões internacionais comuns para as viagens
que em conjunto com as medidas sanitárias nos destinos devolvam a confiança aos turistas.
 
- É crucial manter a oferta turística para poder captar a maior quota possível da retoma do turismo
internacional. Acreditamos que o destino Portugal mantém toda a sua capacidade de atração e que
poderá inclusive ser beneficiado em termos de preferência dos turistas no contexto dessa retoma,
afirma o presidente da Confederação do Turismo de Portugal.
 
De acordo com a CTP, o turismo foi o motor da recuperação económica de Portugal no período pós
resgate financeiro de Portugal em 2011 e o impacto nas exportações foi decisivo para o superavit das
contas externas até 2019.
 
Para o responsável da CTP, em 2020 o turismo, na expectativa de mais um ano de crescimento em
resultado da afirmação do destino Portugal nos mercados mundiais, foi confrontado com o impacto da
pandemia de covid-19.
 
- De um cenário inicial de uma crise de três meses com retoma da atividade a partir do princípio do
verão, passou-se à realidade de uma crise que dura há mais de nove meses e que está longe de
chegar ao fim, diz Francisco Calheiros recordando que a CTP assumiu desde a primeira hora ser parte
da solução, é esse o seu espírito e determinação.
 
A terminar, realça que a Confederação tem vindo a dialogar com os seus associados e com o Governo
no sentido de contribuir para encontrar soluções para fazer face às adversidades com que o turismo
tem sido confrontado.
 
[Additional Text]:
Francisco Calheiros CTP
 
Luís de Magalhães
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Reino Unido abandona ´tax free´ com o Brexit: "Portugal pode ser fortalecido"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/01/2021

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Mariana Bandeira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4f05f79e

 
"É um atrativo muito importante para os turistas britânicos, cujo poder de compra permite antecipar
um aumento de vendas em lojas", explica ao Jornal Económico o 'general manager' da empresa de
'tax free' digital B.free.
 
O sector turístico português vai beneficiar da perda do tax free - isenção do IVA na compra de
determinados produtos por parte de visitantes que não residam na União Europeia (UE) - por parte do
Reino Unido com o Brexit. Desde 1 de janeiro de 2020, os bens só poderão ser adquiridos sem
impostos se os consumidores os receberem nos seus países de origem, perdendo o carácter de
turismo de compras .
 
Em média, são movimentados cerca de 500 milhões de euros pelos turistas residentes fora da EU e
são os chineses que mais tiram proveito desta isenção de imposto em toda a Europa, representando
15% das compras feitas em Portugal e 35% no conjunto dos Estados-membros. No entanto, com o
divórcio Londres-Bruxelas, o mercado britânico poderá ganhar expressão e representar uma
oportunidade para o comércio e, por sua vez, para a economia nacional, segundo lembra a empresa
de tax free digital B.free.
 
"Considerando que os produtos em Portugal já são, em média, mais baratos do que no Reino Unido, a
vantagem adicional oferecida pelo B.free tax back vai constituir um atrativo muito importante para os
turistas britânicos, cujo poder de compra permite antecipar um aumento de vendas em lojas sendo,
por isso, uma grande oportunidade para os comerciantes nacionais poderem maximizar as suas
receitas em loja", explica o general manager em Portugal ao Jornal Económico (JE).
 
João Andrade Barros refere que "além das lojas, as empresas livres de impostos também beneficiarão
desse corte entre a UE e o Reino Unido". "Os turistas recuperam entre 12 a 16% do Imposto sobre o
Valor Acrescentado, atualmente em 21% e o restante (entre 6% e 12%) é a comissão cobrada por
empresas livres de impostos, para que o Brexit possa crescer como espuma do seu lucro", aponta.
 
Já a despesa livre de impostos dos 19 milhões de turistas não-UE no Reino Unido é de cerca de 3,5
bilhões de libras (cerca de 3,9 bilhões de euros), de acordo com os dados do departamento
governamental britânico HM Revenue and Customs.
 
"Até agora, Portugal não tem um grande poder para capturar esse turista - em comparação com o
Reino Unido, a França ou a Itália - portanto, há uma margem de crescimento muito alta. França será o
país mais beneficiado, mas Portugal e algumas zonas geográficas, também pode ser fortalecido, dando
um impulso à recuperação que tanto nos falta. É um bolo que os países europeus esperam distribuir,
especialmente os mais turísticos, onde o coronavírus deixou um quadro sombrio", refere João Andrade
Barros.
 
O diretor nacional da B.free, uma app que permite realizar todo o processo de reembolso do IVA
online, realça que os milhões de turistas britânicos que visitam o país anualmente irão, a partir deste
ano, poder solicitar o reembolso deste imposto nas compras cá.
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"Por exemplo, os empreendedores do Algarve já veem neste uma oportunidade para atrair turistas
britânicos, mais focados no turismo de sol e praia. As compras terão de ter um valor mínimo de 50
euros (sem IVA) e o reembolso é pedido através da aplicação B.free, num processo que deverá ser
validado na alfândega antes do regresso ao país de origem", clarifica João Andrade Barros. "No
entanto, o IVA não pode ser recuperado de serviços em restaurantes, hotéis ou espetáculos. A comida
também é deixada de fora, pois não é considerada uma despesa ocasional", alerta o gestor ao JE.
 
Criada em 2017 em Espanha, a B.free iniciou operações em Portugal em 2019, por o país continuar a
ser um dos dez maiores mercados europeus de compras tax free, tendo acumulado um crescimento
homólogo superior a 12% nesse ano.
 
"Acreditamos no futuro das empresas portuguesas. Numa fase em que a conjuntura passa estar mais
incerta, é preciso parar, descansar, ler e refletir para ganhar novas perspetivas e ideias sobre o futuro.
Um dos desafios das empresas é retomar o crescimento dos últimos anos e preparar recursos para
responder às necessidades de fornecimento dos próximos meses", conclui João Andrade Barros.
Valor médio de compraConsumo tax freeChina (665 euros)AngolaEstados Unidos (540
euros)BrasilAngola (264,35 euros)Estados UnidosBrasil (242,50 euros)ChinaMoçambiqueMoçambique
 
Ler mais
 
Mariana Bandeira
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O mítico paquete Funchal amarrou no Cais da Matinha a 2 de janeiro de 2015 e nunca mais de lá saiu. 

TURISMO 

Funchal amarrado em Lisboa 
ao desbarato num leilão londrino 

Paquete abandonado no Cais da Matinha há já seis anos, fazendo parte de uma 
falência que custou 150 milhões de euros ao Montepio, está à venda por 1,8 milhões 
pelo falido dono inglês, que o tinha comprado por 3,9 milhões no final de 2018. 

Vítor Mota 

"Só sei que o navio foi colocado à 
venda em Londres e o leilão de-
corre até 29 de janeiro. Não faço 
perguntas. Não sei de mais nada", 
reagiu o comandante do Funchal 
quando questionado pelo Negó-
cios sobre a situação do mítico 
paquete, que está atracado no 
Cais da Matinha, em Lisboa, des-
de 2 de janeiro de 2015. 

Há seis anos que José Valen-
te comanda uma tripulação de 
meia dúzia de pessoas do navio 
abandonado às portas do Parque 
das Nações. "Com seis não dá 
para fazer manutenção nenhu-
ma Só vigiamos", esclareceu. E 
os salários, mês após mês, com o 
navio parado, têm sido pagos? 
"Ninguém se queixou, certo?", 
respondeu, sem detalhar. 

A leiloeira e corretora londri-
na de navios CW Kellock & Co 
Ltd, a mesma que ainda recente-
mente foi responsável pela ope-
ração que colocou o Vasco da 
Gama nas mãos do empresário 
Mário Ferreira, foi escolhida pelo 
dono do Funchal para colocar o 
paquete em leilão. 

De acordo com o site da CW 
Kellock & Co, as ofertas de com-
pra do Funchal deverão ser apre-
sentadas até ao meio-dia de 29 de 
janeiro. Contactada pelo Negó-
cios, a leiloeira não revelou qual 
ovalor mínimo fixado para esta 
operação, mas segundo o site es-
pecializado Cruise 8c Harbour 
News o preço base é de 1,8 mi-
lhões de euros. 

Feitas as contas, a massa fali-
da do grupo britânico Signature 
Living que colapsou após o eclo-
dir da pandemia da covid-19, está 
disponível para vender o Funchal 
por menos de metade do valor 
por que o adquiriu, em leilão, a 5 
de dezembro de 2018. Na altura, 
em concorrência com propostas 
de turcos, brasileiros e franceses, 
acabou por arrematar o negócio  

por 3,91 milhões de euros. 
Logo depois, o grupo britâni-

co caiou uma página na internet de 
promoção do Rinchai, em que re-
velava que irialevaropaquete para 
Ibiza, Espanha, onde iria ser usa-
do como navio de festas - uma es-
pécie de "beach club flutuante", 
com capacidade para 632 camas, 
vários bares e restaurantes, uma 

1,8 
LEILÃO DO FUNCHAL 
O paquete, que foi alvo 
de um investimento de 
22 milhões de euros em 
2013/14, foi colocado 
em leilão por uni preço 
mínimo de 1,8 milhões. 

piscina, jacúzis e DJ conhecidos. 
Mas o Rinchai nunca chegou 

a levantar âncora de Lisboa, ten-
do o comprador britânico bene-
ficiado de várias prorrogações 
para o pagamento integral do va-
lor acordado com a massa falida 
do sociedade detentora do navio, 
oque só viria a ocorrer em outu-
bro de 2019, quase um ano após 
ofecho do negócio. Meia dúzia de 
meses depois, surgiu a pandemia 
e a Signature Living começou a 
desmoronar-se. 

Funchal colapsou logo 
na viagem inaugural 
Lançado ao mar em 1961, o mais 
emblemático dos navios portu-
gueses de transporte de passagei-
ros e de turismo de cruzeiros do 
último meio século faz parte do 
quarteto de navios comprado 
pelo empresário Rui Alegre (que 
foi casado com Paula Amorim),  

em 2013, ao falido grupo Classic 
Internacional Cruises (CIO, do 
grego George Potamianos, que ti-
nha morrido um ano antes. 

O projeto de navios de cruzei-
ro de Alegre viria a ruir com es-
trondo, deixando urna dívida da 
ordem dos 150 milhões de euros 
ao Montepio. Duas das quatro 
embarcações adquiridas foram 
parar à sucata, enquanto o Asto-
ria foi recentemente resgatado 
em Londres, onde estava detido 
pelas autoridades locais, para ser 
vendido após uma primeira ten-
tativa de alienação sem sucesso. 

Recorde-se que o Funchal, 
após um investimento de 22 mi-
lhões de euros sob a liderança de 
Alegre, voltou a zarpar em agos-
to de 2014, mas logo na viagem 
inaugural ficou retido em Go-
temburgo. Depois amarrou em 
Lisboa, onde ainda se mantém.'" 

RUI NEVES 
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A AHRESP aplaude apoios a fundo perdido aos arrendatários que tenham sofrido quebras significativas
de facturação e pede que a medida seja aplicável a todos os estabelecimentos, incluindo os de
alojamento turístico.
 
Turismo
 
Novos apoios às rendas devem incluir restaurantes e Alojamento Turístico
 
5 de janeiro de 2021
 
A AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal aplaude apoios a fundo
perdido, no valor de 30% do valor da renda, para arrendatários que tenham sofrido quebras
significativas de facturação, entre 25% e 40%, e de 50% da renda para quebras superiores a 40% no
ano de 2020 e que foi publicada na Lei 75-A/2020 de 30 de Dezembro.
 
No entanto, ainda se desconhecem as condições de acessibilidade e de elegibilidade, que são urgentes
para a associação. "É também importante que a medida seja aplicável a todos os estabelecimentos,
incluindo os de alojamento turístico, desde Empreendimentos Turísticos ao Alojamento Local, o que
não acontece", refere a AHRESP em comunicado.
 
#AHRESP
 
#Alojamento Local
 
#Alojamento Turísrico
 
#Restauração
 
#turismo
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