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A1 Algarve perdeu 15 milhões de dormidas e 800 milhões de euros no ano passado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/01/2021

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bc9018e0

 
Entre janeiro e dezembro de 2020 a procura externa caiu 75,1%
 
O ano de 2020 ficou marcado para sempre no turismo nacional. As consequências da pandemia
levaram ao encerramento de hotéis e restaurantes e ao cancelamento de viagens. O Algarve foi uma
das regiões mais afetadas com a quebra da procura e, em termos acumulados, a região perdeu 800
milhões de euros no volume de negócios em 2020, uma quebra de -65,1% face a 2019, revela a
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
Entre janeiro e dezembro do ano passado, o Algarve registou menos 15,3 milhões de dormidas (-
63,6%). A procura externa caiu 75,1% (-14,2 milhões de dormidas e -3,2 milhões de hóspedes) e a
procura interna caiu 21,2% durante o ano, ou seja -1,1 milhões de dormidas e -280 mil hóspedes.
 
Quebras continuam em dezembro
 
Relativamente ao último mês do ano, a taxa de ocupação global média/quarto foi 14,5%, 60,7%
abaixo do valor registado em 2019.
 
"Os mercados que mais contribuíram para a descida verificada foram o holandês (-83,3%) seguido
pelo britânico (-79,6%), pelo alemão (-58,4%) e pelo mercado nacional (-37,0%)", explica a AHETA
em comunicado.
 
Em valores acumulados, a ocupação cama regista uma descida média de -56,8% desde janeiro e o
volume de vendas uma descida de -58,5%.
 
Recorde-se que em novembro passado os hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve registaram
a taxa de ocupação por quarto mais baixa dos últimos 20 anos (12,3%).
 
Publituris
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A2

Hotelaria no Algarve com ocupação mais baixa de sempre em dezembro  - AHETA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/01/2021

Meio: Destak Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d145d5a5

 
A hotelaria do Algarve registou no mês de dezembro uma taxa de ocupação média por quarto de
14,5%, o valor mais baixo de sempre, anunciou hoje a Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA).
 
O presidente da AHETA, Elidérico Viegas, disse à agência Lusa que "2020 foi o pior ano de sempre
para o turismo algarvio, com a quebra a verificar-se em todos os mercados emissores de turistas".
 
"Não há memória de um ano assim tão mau, onde a procura externa registou quebras globais de 75%
e o volume de negócios caiu cerca de 900 milhões de euros, pelo efeito da pandemia provocada pelo
novo coronavírus que começou a afetar o setor do turismo a partir do mês de março de 2020", indicou
o responsável.
 
Destak, leitor@destak.pt
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A3

Algarve regista menos 75% de procura internacional em dezembro de 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/01/2021

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=242bedd8

 
A AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve divulga, hoje, os dados
provisórios da evolução da atividade turística na região do Algarve ao longo do passado mês de
dezembro de 2020.
 
Empreendimentos em funcionamento:
 
- A taxa de ocupação global média/quarto foi 14,5%, 60,7% abaixo do valor registado em 2019;
 
- Os mercados que mais contribuíram para a descida verificada foram o holandês (-83,3%) seguido
pelo britânico (-79,6%), pelo alemão (-58,4%) e pelo mercado nacional (-37%);
 
- O volume de vendas apresentou uma descida face ao mesmo mês do ano anterior de -62,3%;
 
- Em valores acumulados, a ocupação cama regista uma descida média de -56,8% desde janeiro e o
volume de vendas uma descida de -58,5%.
 
Totalidade de empreendimentos existentes (encerrados e em funcionamento):
 
- Em termos acumulados, as dormidas baixaram 63,6%, correspondendo a menos 15,3 milhões;
 
- O volume de negócios caiu 65,1%, mais de 800 milhões de euros;
 
- A procura externa caiu 75,1% (-14,2 milhões de dormidas e -3,2 milhões de hóspedes);
 
- A procura interna caiu 21,2% durante o ano, ou seja -1,1 milhões de dormidas e -280 mil hóspedes.
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  Cores: Cor
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  Corte: 1 de 1ID: 90503687 06-01-2021

Nem com a vacina o setor do turismo vai recuperar em 2021 
RETOMA  Banco Mundial cortou previsões de recuperação económica da zona euro para este ano. Bloco da moeda única é dos mais afetados pela crise. 

TEXTO PAULO RIBEIRO PINTO 

s economias muito dependen-

 

tes do turismo, como a portu-
guesa, não poderão contar com 
este setor para recuperarem os ní-
veis de atividade durante este ano. 
A indicação é dada pelo Banco 
Mundial nas previsões económicas 
mundiais divulgadas ontem. "Vá-
rios setores de serviços vitais para a 
economia da região [zona euro] -
em particular o turismo - perma-
necem deprimidos e não devem 
recuperar até que uma gestão efi-
caz da pandemia melhore a con-
fiança na segurança das interações 
pessoais", avisa a instituição. 

O impacto sem precedentes nes-
te setor é avaliado comparando 
com outros eventos que afetaram 
ou causaram grande destruição 
económica, como o atentado ter-
rorista em Madrid, no dia 11 de 
março de 2004 e a crise financeira 
global de 2008-2009. Em nenhum 
destes momentos o turismo sofreu 
uma destruição tão elevada. 

As exportações de turismo em 
Portugal representavam 8,6% do 
Produto Interno Bruto (PIB) em 
2019, quarto valor mais alto do eu-
ro, indicou o Banco de Portugal no 
boletim económico de dezembro. 

Queda do turismo nos países 
do euro mais dependentes 
deste setor 

Atentado em Madrid -5,7% 

Crise financeira -19,6% 

Covid-19 -98,4% 

FONTE: BANCO NIUNDIAI 

Recuperação mais lenta 
No entanto, no conjunto da econo-
mia mundial, a recuperação vai ser 
mais lenta e frágil do que se previa, 
especialmente na zona euro. Entre 
as economias avançadas, o bloco 
do euro deverá registar uma das 
maiores quebras da atividade em 
2020 (-7,4%), quando as restantes 
deverão cair 5,4%. 

Comparando com as previsões 
de junho, até há uma melhoria de 
1,7 pontos percentuais, mas o pro-
blema é que a recuperação em 
2021 vai ser mais modesta do que o 
previsto há sete meses. 

Para este ano, a instituição ante-
cipa agora uma retoma de apenas 
3,6%, quando em junho do ano 
passado apontava para um cresci-
mento de 4,5%. 

Esta revisão é justificada com a 
segunda vaga da pandemia que 
travou a recuperação verificada no 
terceiro trimestre do ano passado. 
Apesar de tudo, o Banco Mundial 
lembra os apoios da União Euro-
peia, sublinhando que Portugal 
tem disponíveis ajudas equivalen-
tes a 14,9% do PIB (2019) entre sub-
venções e empréstimos. 
paulo.pinto@dinheirovivo.pt 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal
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  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 14,49 x 7,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 90503287 06-01-2021

Nem a vacina 
vai salvar 
o setor do 
turismo 
em 2021 

Previsões económicas 
do Banco Mundial 
perspetiva impacto 
sem precedentes 

RETOMAAS  economias mui-
to dependentes do turismo, 
como a portuguesa, não po-
derão contar com este setor 
para recuperarem os níveis 
de atividade durante este 
ano, dizem as previsões eco-
nómicas do Banco Mundial, 
divulgadas ontem. 

"Vários setores de serviços 
vitais para a economia da re-
gião [Zona Euro] - em par-
ticular o turismo - perma-
necem deprimidos e não de-
vem recuperar até que uma 
gestão eficaz da pandemia  

melhore a confiança na se-
gurança das interações pes-
soais", avisa a instituição. 

O impacto sem preceden-
tes neste setor é avaliado 
comparado-o com outros 
eventos que afetaram a eco-
nomia, como o atentado 
terrorista em Madrid, em 
2004, e a crise financeira 
global de 2008/2009. 

Em nenhum deles o turis-
mo sofreu uma destruição 
tão elevada. Este ano a Zona 
Euro terá uma recuperação 
de apenas 3,6%.•  P.R.P. 
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  Meio: Imprensa
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  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 4,37 x 4,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 90504652 06-01-2021

AGÊNCIAS DE VIAGENS 

LIDERANÇA REELEITA 
O Presidente da Associação 
das Agências de Viagens, 
Pedro Costa Ferreira, que 
tornou posse após reeleição, 
apelou ao Governo para criar 
mais linhas de crédito e mais 
apoios a fundo perdido. 
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A7

 
Renascença

 	Duração: 00:01:02

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 90507678

 
06-01-2021 09:02

Pressão sobre os hospitais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c74459bc-f21b-4008-8452-

dab8c37db2eb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os hospitais estão muitos deles a atingir o limite da capacidade de internamento para doentes COVID.
Há muitos hospitais que estão já a receber pacientes de outras regiões do país. É o caso do Centro
Hospitalar do Algarve. Nos últimos dias recebeu 8 doentes (5 de Lisboa, 3 do Alentejo) mas pode
ainda alargar essa capacidade, caso seja necessário, como adianta a presidente da administração do
Centro Hospitalar do Algarve.
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A8

 
Antena 1

 	Duração: 00:03:56

 	OCS: Antena 1 - Contas do Dia

 
ID: 90507915

 
06-01-2021 08:52

"Contas do Dia"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=507b69cc-3d35-4443-bd22-

caf447acb70a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As previsões para a economia mundial foram revistas em baixa.
Análise de Nicolau Santos.
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A9

 
Antena 1

 	Duração: 00:01:44

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 90506415

 
06-01-2021 08:06

COVID-19 na Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0bc0fc2a-92fa-4650-9770-

70f6670b6c41&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na Madeira, o recolher obrigatório prolonga-se até dia 15 entre as 11 da noite e as 5 da manhã. É
agora também proibido circular na via pública tanto na ilha da Madeira como na ilha do Porto Santo.
Bares e restaurantes têm de fechar às 10 e meia da noite. Uma situação que está a provocar
insatisfação junto do setor.
Declarações de Jorge Veiga França.
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  Meio: Imprensa
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  Corte: 1 de 2ID: 90503336 06-01-2021 | Imobiliário

IHRU tem 9 
milhões para 
reconversão de 
alojamento local

O Instituto de Habitação e Reabilitação 
Urbana já está autorizado a assumir en-
cargos plurianuais até um montante glo-
bal de 9 milhões de euros no Apoio à Re-
conversão de Alojamento Local em habi-
tação acessível, previsto no Programa de 
Estabilização Económica e Social, apro-
vado a 6 de junho de 2020.

A portaria foi publicada a 29 de dezem-
bro em Diário da República, e defi ne que 
podem ter acesso a este apoio “as entida-
des públicas que intervenham num pro-
grama municipal de arrendamento pa-
ra subarrendamento a custos acessíveis, 
relativamente a pedidos por estas apre-
sentados até 31 de dezembro de 2021 e até 
ao limite da dotação prevista”.

Esta comparticipação “correspondente 
a 50 % da diferença entre o valor da ren-
da mensal da habitação paga pela enti-
dade pública e o valor da renda mensal 
devida pelo subarrendatário no primeiro 
ano, considerado o período de cinco anos 
aplicável nos termos da legislação (…)”, 
e é disponibilizada a “cada entidade be-
nefi ciária pelo IHRU, I. P., no ato de cele-
bração do contrato de comparticipação”.

Estes apoios a fundo perdido contam 
com verbas do reforço da tributação ao 
alojamento local e devem ser usados na 
reconversão dos imóveis em arrenda-
mento de longa duração a preços aces-
síveis, “reforçando assim, por mais es-
ta via, o apoio do Estado ao aumento da 
oferta habitacional para arrendamento 
a custos acessíveis”, pode ler-se na por-
taria.

Esta portaria entrou em vigor a 30 de 
dezembro.

O IHRU tem disponível uma 
verba de 9 milhões de euros 
destinada à reconversão
de alojamento local em 
habitação acessível nos 
próximos dois anos.

DR
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,49 x 5,01 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 90503336 06-01-2021 | Imobiliário

52468a16-6218-4d88-baf9-efc702714606

PUBLICIDADE

DR

imobiliário

IHRU tem 9 milhões 
para reconversão 
de alojamento local

O IHRU tem disponível uma verba de 9 
milhões de euros destinada à reconversão 
de alojamento local em habitação 
acessível nos próximos dois anos  P06

Atividade da 
reabilitação urbana 
desceu 14,6%

O mês de novembro confi rmou a tendência 
decrescente do indicador de atividade da 
reabilitação urbana, numa descida de 
14,6% face a igual mês de 2019  P06

Investimento no mercado 
imobiliário atingiu os
2,8 mil milhões em 2020 
A pandemia teve impacto no mercado imobiliário mas, ainda assim, o investimento conseguiu 
atingir um volume de cerca de 2,8 mil milhões de euros, calcula a Cushman & Wakefi eld  P02

QUARTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2021
S U P L E M E N TO COM E RC I A L
Não pode ser vendido separadamente

PUBLICIDADE

Descarregue o suplemento impresso
através do QR Code ou em
imobiliario.publico.pt
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A12

Governo alemão vai nacionalizar até 25% do grupo TUI
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/01/2021

Meio: Ambitur Online

URL: https://www.ambitur.pt/governo-alemao-vai-nacionalizar-ate-25-do-grupo-tui/

 
Os acionistas da TUI aprovaram que o Estado alemão fique com uma participação de até 25% do
grupo e votaram ainda a favor de um aumento de capital de cerca de 500 milhões de euros.
 
O principal acionista da TUI é a Unifirm, que é propriedade do multimilionário russo Mordashov, e
outro acionista de referência é a família espanhola Riu.
 
A Comissão Europeia tinha anunciado esta semana que os organismos de controlo da concorrência da
UE tinham autorizado o apoio estatal alemão de até 1.250 milhões de euros à TUI. O pacote de ajuda
estatal abrange 420 milhões de euros em participações sem direito a voto, que podem ser convertidas
em títulos de ações da TUI. Também inclui uma participação silenciosa não convertível de até 680
milhões de euros, bem como 150 milhões de euros de títulos de garantia convertíveis.
 
Angela Merkel, com os seus três resgates públicos à TUI no valor total de quase 5.000 milhões de
euros, evitou a quebra de mais de um grupo hoteleiro com grande dependência do maior operador
turístico do mundo.
 
A TUI totaliza uma dívida líquida de 6.421 milhões de euros e quase 50.000 trabalhadores.
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A13

SET: "Temos de recentrar a nossa política num turismo que não se quer voraz mas
audaz e sagaz"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/01/2021

Meio: Ambitur Online Autores: Rita Inácio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=67a95876

 
Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, esteve presente na tomada de posse da nova direção
da APAVT, ontem, e refletiu que os desafios "sinalizados" no último congresso da associação foram
ultrapassados pela "preponderância" de outros fruto da pandemia. À luz de novos desafios, a
secretária de Estado do Turismo procura fazer "renascer" o bom turismo que se quer "audaz".
 
A secretária de Estado do Turismo admite que "os desafios que o nosso setor atravessa são, de facto,
imensos" e defende que "só com um espírito de cooperação leal é que temos conseguido degolar
alguns deles" num "registo de construção e esperança para o futuro".
 
Rita Marques recorda-se de, quando tomou posse, há um ano atrás, ter estado no último congresso da
APAVT e de "ter ouvido, com muita atenção, Pedro Costa Ferreira a sinalizar vários desafios que, na
altura, o setor das agências de viagens entendia como prioritários". Olhando para trás, a responsável
entende que "encontramos hoje desafios que engoliram todos esses".
 
Os novos desafios, impostos pela pandemia, são: "A mobilidade intraeuropeia, que há uns meses atrás
era tão fácil e que agora implica uma logística muitíssimo difícil, e com países terceiros para lá da
Europa que atualmente têm determinadas restrições que dificultam as viagens; o Brexit; a própria
pandemia agora com a testagem e a vacinação; a situação económico-financeira das nossas empresas
e a confiança que falta aos nossos consumidores", enumera. Todos desafios que "não estavam na
nossa agenda há um ano atrás" e que "ganham hoje preponderância tal" que ofuscam os anteriores.
 
De acordo com Rita Marques, para a secretaria de Estado do Turismo "as prioridades são claras",
nomeadamente, "restabelecer as condições económicas e financeiras das nossas empresas, através de
mecanismos de recapitalização mas também da delineação e operacionalização de todos os
instrumentos que permitam melhor gerir a tesouraria e os encargos fixos". Esta é a prioridade
"fundamental" do Governo porque "sabemos que sem operadores económicos, as 132 mil empresas
que constituem o setor, muito dificilmente poderemos renascer", realça. Em seguida, importa
"garantir que o setor possa atingir a manutenção dos postos de trabalho" identificado esta fase como
uma "janela de oportunidade para o reforço de competências" tanto de colaboradores como
empresários.
 
A SET comenta que "há uns meses falávamos do turismo enquanto setor de economia voraz", a
respeito do overtourism, mas que hoje "temos de recentrar a nossa política num turismo que não se
quer voraz mas audaz e sagaz". Para si, a Estratégia de Turismo 2020-2027 releva-se "oportuna" mas
é preciso "comunicar melhor e dar conta que estamos completamente empenhados em fazer renascer
o bom turismo".
 
Rita Marques acredita que "precisamos de sorte" mas que "a sorte persegue os audazes" e que é
preciso trabalhar para merecê-la ao "fazer pontes, abrindo portas e subindo escadas", juntos, no setor
do turismo.
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Rita Inácio
 
Rita Inácio
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A15

Rita Marques deixa mensagem de ânimo e esperança ao sector
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/01/2021

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=de33e511

 
Na tomada de posse dos novos corpos sociais da APAVT, esta terça-feira, Rita Marques deixou
mensagem de ânimo e esperança do sector do turismo, realçando no entanto que há ainda muitos
desafios pela frente.
 
- "Os desafios são imensos e só com espírito de colaboração conseguiremos debelar alguns deles,
embora não todos", disse a secretária de Estado do Turismo, que acredita que "fazendo pontes,
subindo escadas e não descendo", fará a retoma do turismo, até porque "a sorte protege os audazes".
 
Rita Marques, estabeleceu três prioridades do turismo nacional para o futuro que passam,
nomeadamente pela recuperação das empresas e da manutenção do emprego, a necessidade de
Portugal recentrar a política de turismo, e melhor comunicação, com vista a fazer "um turismo audaz e
sagaz".
 
- Há uns meses falávamos do turismo enquanto sector de economia voraz, o 'over tourism', e temos
de recentrar a nossa política num turismo que não se quer voraz, mas sim audaz e sagaz. E essa
também é uma tarefa que nos assiste a todos, sobretudo à política pública e ao Governo", realçou a
governante.
 
A primeira prioridade da SET tem a ver com os operadores económicos, "temos de restabelecer as
condições financeiras e económicas das nossas empresas, seja através dos mecanismos de
recapitalização que foram já abordados, mas também na delineação e operação de todos os
instrumentos que permitam melhor gerir a tesouraria e os encargos fixos".
 
A manutenção dos postos de trabalho e reforço de competências dos trabalhadores do sector, são
outras prioridades que Rita Marques assegurou ao sector no seu discurso durante a tomada de posse
dos novos corpos sociais da APAVT, numa aposta que deve passar também pela formação.
 
Carolina Morgado
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Pedro Costa Ferreira: desta crise, ninguém sairá vivo sozinho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/01/2021

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=668d09aa

 
Pedro Costa Ferreira iniciou a sua intervenção como 'novo' presidente da APAVT, destacando que a
Direcção que hoje toma posse obteve, num contexto de dificuldade extrema e nunca verificada, a
maior votação de sempre, em setenta anos de história da APAVT.
 
Referindo-se ao mandato que agora começa diz que se trata de um mandato em que duas etapas
estão previamente definidas. A etapa da sobrevivência, obviamente ligada à recuperação da situação
pandémica, e a batalha da perenidade do modelo de negócio, relacionada com o posicionamento na
cadeia de valor e a relação com o cliente, nos anos subsequentes. Acrescenta ainda que o sector vai
encontrar dois desafios maiores, o da tesouraria e o do momento da retoma.
 
- Problema de tesouraria, aliás, agravado por duas circunstâncias que devemos relevar. Desde logo,
um acrescido esforço de reembolso a clientes, conhecido de todos; por outro lado, uma capacidade de
financiamento reduzida, tanto por balanços destruídos e consequentes dificuldades de diálogo com a
banca, como por dificuldade de acesso aos esquemas de recapitalização previstos, afirma Pedro Costa
Ferreira, lançando à secretária de Estado do Turismo o repto de juntos, criarmos as condições para o
cumprimento integral dos reembolsos das agências de viagens aos seus clientes. E continua:
 
- Quero transmitir-lhe, sobretudo, como estamos certos de que nos irá ajudar a encontrar uma
solução que permita cumprir o essencial, o reembolso dos consumidores, preservando o único
instrumento de reembolso conhecido e aceitável, as empresas, e nunca prejudicando o Estado.
 
Voltando a falar do desafio à sobrevivência, o presidente da APAVT destaca a dificuldade da retoma, a
incerteza da retoma, o sangrar contínuo da insuportável espera pela retoma, onde estamos juntos
com a aviação, os hotéis, o alojamento local, o rent-a-car, a animação turística e a restauração,
apelando por mais linhas de crédito, por apoios estruturantes a fundo perdido, por um modelo de
recapitalização que anteceda o fim das moratórias bancárias, sobretudo por um sistema de apoios
integrado, que seja previsível e permita o planeamento, e que não nos tire pela janela, em impostos e
prestações da segurança social, o que nos entregam pela porta da frente, em apoios.
 
APAVT e CTP: os mesmos problemas
 
- E porque todos enfrentamos os mesmos problemas, a APAVT continuará a desenvolver trabalho e
integração activa e leal na CTP, apoiando desta maneira, o diálogo necessário da instituição de cúpula
turística, com o Governo.
 
Pedro Costa Ferreira lembra que se é necessário e urgente travar a batalha da sobrevivência, do ponto
de vista do sector, a procura da perenidade é a espinha dorsal da agenda de todo o sector que
representamos.
 
- Em primeiro lugar, e provavelmente mais importante, as agências de viagens têm de continuar a
travar a batalha da criação de valor.
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O cliente não é nosso por imposição legal, como alguma ignorância ainda defende, nalgumas esquinas
menos bem informadas. O cliente, disputado por toda a cadeia de valor, é hoje resultado de uma
constante criação de valor, seja ela consolidada em confiança, segurança, inovação, criatividade ou
outra qualquer via.
 
A nível internacional, considera a necessidade de gerir uma lei europeia das viagens organizadas
iníqua, desajustada, antiga e ferida da atuação de diversos lobbies europeus.
 
- De referir ainda que nesta esfera internacional, estaremos naturalmente motivados e disponíveis
para aproveitar a nossa integração na ECTAA, num quadro de Presidência portuguesa da Comissão
Europeia. E a justificar a afirmação diz não ser por acaso que marcou presença nesta tomada de
posse, Pawel Niewiadomski, presidente da Confederação Europeia das Associações de Agências de
Viagens.
 
TAP e SATA são necessárias a Portugl, mas...
 
Como era já esperado, a TAP e a SATA também foram parte da intervenção de Pedro Costa Ferreira,
que começou por explicar que uma estratégia para o Turismo não existe sem uma estratégia para as
companhias aéreas nacionais, e há que dizer a ambas é que a APAVT está sempre do lado das
soluções. A TAP e a SATA são necessárias a Portugal, frisou.
 
No entanto, o presidente da APAVT disse que não poderia deixar de abordar o tema tão mediático do
processo europeu de recuperação e resgate em preparação.
 
Desde logo e em primeiro lugar, para salientarmos o banho de realidade a que o Governo foi sujeito,
Governo que impôs na TAP o que proibiu a todas as outras empresas portuguesas, um cocktail
composto tanto de apoios estatais como de redução de vencimentos e despedimentos. Temos
naturalmente pena que o Governo, em sede própria, nas empresas em que participa, perceba que
ninguém despede por prazer, mas sim para salvar outros empregos, para depois em quinta alheia, nas
nossas empresas, pensar que por detrás de um despedimento está sempre um senhor com cifrões nos
olhos, barriga grande e chapéu alto na cabeça. Todos nós, empresários, estamos a lutar também, por
manter emprego, nenhum de nós se separa de um colaborador com um sorriso nos lábios. Nenhum de
nós!
 
Em segundo lugar, para lastimarmos que o diálogo político não vá mais além que a banalidade do
sound bite.
 
Porque ninguém constrói um País melhor simplesmente dividindo o valor dos apoios à TAP pelo
número de portugueses, para de forma simples calcular quanto os portugueses ficarão mais pobres.
 
Mais pobres? Comparado com o quê?
 
Como se os milhares de desempregados diretos e indiretos decorrentes de uma hipotética falência,
não fossem igualmente custo dos portugueses; como se a degradação das contas externas decorrente
de uma hipotética falência não gerasse nova dívida, novos juros e novos impostos para os
portugueses; como se a perda de um Hub e as consequências desastrosas para o turismo não
significasse menor riqueza para o País e para os portugueses.
 
Em terceiro lugar, gostaríamos, até em consequência dos dois pontos anteriores, de vos deixar a forte
convicção que o momento apenas nos aponta um caminho - o da mobilização total de todos os
stakeholders no sentido de realizarmos um pequeno milagre, o de conseguirmos que uma TAP visível,
viável e influente, consiga sair do atual processo de recuperação. Não será pouco, sabendo nós que,
em todos os restantes processos similares, apenas uma companhia aérea sobreviveu até hoje.
 
Até porque, aí sim, se conseguíssemos ter êxito nessa tarefa, poderíamos concluir que teríamos todos
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contribuído para que os portugueses não fiquem ainda mais pobres, comparando, sem medo, com
qualquer outro cenário!
 
Dirigindo-se aos agentes de viagens,
 
Começou por destacar que já começa a ser difícil descrever o esforço sobre-humano que tem estado
na base da manutenção das empresas.
 
Apenas podemos desejar que um regresso rápido à normalidade permita que iniciemos a jornada da
recuperação, que não será de resto, ela própria, menos difícil.
 
A terminar a sua intervenção deixou a promessa de que continuaremos a trabalhar numa lógica de
construção. Não conhecemos inimigos. Trabalhamos com quem simplesmente não pode estar de
acordo connosco ou com quem apenas discorda pontualmente de nós, com o mesmo entusiasmo com
que trabalhamos com quem se reconhece na nossa forma de trabalhar e nas nossas ideias. E
rematou: entre gente de bem, com todas estas atitudes é possível trabalhar, construir e avançar.
 
E as últimas palavras foram para agradecer a coragem de terem aceitado o cargo, e a disponibilidade
para os problemas de todos, num momento em que são vocês também que enfrentam problemas
nunca experienciados.
 
[Additional Text]:
Pedro Costa Ferreira 2
 
Luís de Magalhães

Página 18



A19

Odiana discute impacto e desafios dos Caminhos de Santiago no Baixo Guadiana
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A Odiana promove, no dia 12 de janeiro, entre as 10h e as 11h30, o webinar  Caminhos de Santiago
no Baixo Guadiana - Impacto e Desafios , no qual vai ser apresentada, em primeira mão, a integração
dos  Caminhos de Santiago no Baixo Guadiana , para além de se incentivar, neste fórum online, a
partilha e discussão sobre a rota mais antiga do velho continente, na ótica do caminhante e do
turismo. Entre os intervenientes na discussão há presenças de peso, como a Associação de Peregrinos
Via Lusitana, em termos de desafios e boas práticas. Para falar do impacto na indústria do turismo
contam-se as presenças da Região de Turismo do Algarve e do projeto  Caminhos de Santiago
Alentejo Ribatejo . Em representação do Baixo Guadiana algarvio e alentejano vão intervir os
Municípios de Vila Real de Santo António, Castro Marim, Alcoutim e Mértola.
 
A Odiana é a organizadora desta iniciativa que promove o turismo ativo e sustentável, e onde
pretende apresentar todo o trabalho desenvolvido em torno dos  Caminhos de Santiago , desde a
sinalética implementada (em confluência com a Grande Rota do Guadiana e com traçado coincidente
para ambas as rotas), até ao conjunto de produtos informativos e promocionais dirigidos ao
caminhante e ao empresário. O webinar vai ser desenvolvido através da plataforma Microsoft Teams,
sendo dirigido ao público em geral. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória, a
efetuar AQUI ou através do website www.odiana.pt Após a receção das inscrições, cada interessado
receberá, no dia anterior ao webinar, o link de acesso à sessão.
 
A iniciativa da Associação Odiana é realizada através do projeto UADITURS II, com o apoio dos
Municípios de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António. O projeto foi aprovado no âmbito
da Primeira Convocatória do Programa Interreg V-A Espanha- Portugal 2014-2020 (POCTEP), e
cofinanciado pelo FEDER.
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CTP apela a que se "deixe de discutir na praça pública" reestruturação da TAP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/01/2021
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6956b8bc

 
O presidente da Confederação do Turismo de Portugal pede para não se discutir "na praça pública" a
reestruturação da TAP e recorda que "há seis meses que está para entrar o novo presidente".
 
O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, pediu esta terça-
feira que se "deixe de discutir na praça pública" a reestruturação da TAP e que seja escolhida
rapidamente a nova gestão da empresa.
 
Num discurso na tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT), liderados por Pedro Costa Ferreira, Calheiros criticou a forma como está a
ser conduzido o processo.
 
"Parem de discutir a TAP na praça pública e decidam", apelou, recordando que "há seis meses que
está para entrar o novo presidente" e a comissão executiva da companhia e lamentando que se esteja
também há seis meses "a fazer uma reestruturação que não é com esta equipa".
 
Também Pedro Costa Ferreira apontou problemas no processo de reestruturação, lamentando que "o
diálogo político não vá mais além do que a banalidade do 'soundbite'".
 
Francisco Calheiros sublinhou ainda que, no que diz respeito ao novo aeroporto de Lisboa, previsto
para o Montijo, passaram dez meses e está tudo igual, referindo que, se não fosse a pandemia, este
ano o aeroporto Humberto Delgado seria uma "bagunça".
 
O presidente da CTP disse ainda que, dez meses depois do início da pandemia, "as empresas estão em
modo sobrevivência", apelando à sua capitalização.
 
Da mesma forma, Pedro Costa Ferreira alertou para um "enorme problema de tesouraria" nas
empresas do turismo "construído de uma forma tão simples como inevitável - o pagamento de custos
fixos, não apenas ao longo de nove meses sem faturar, como, inevitavelmente, também nos primeiros
meses do ano que agora começa".
 
Problema de tesouraria, aliás, agravado por duas circunstâncias que devemos relevar. Desde logo, um
acrescido esforço de reembolso a clientes, conhecido de todos", indicou, salientado por outro lado
"uma capacidade de financiamento reduzida, tanto por balanços destruídos e consequentes
dificuldades de diálogo com a banca, como por dificuldade de acesso aos esquemas de recapitalização
previstos".
 
Da mesma forma, o presidente da APAVT apelou a "mais linhas de crédito", bem como a "apoios
estruturantes a fundo perdido" e a "um modelo de recapitalização que anteceda o fim das moratórias
bancárias".
 
Para Pedro Costa Ferreira é importante sobretudo "um sistema de apoios integrado, que seja possível
e permita o planeamento" e que não "tire pela janela, em impostos e prestações da segurança social"
o que "entrega pela porta da frente, em apoios".
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Na cerimónia da tomada de posse, em que marcou também presença a secretária de Estado do
Turismo, Rita Marques, e o presidente da ECTAA (associação europeia do setor do turismo), Pawel
Niewiadomski, o presidente da APAVT, que foi reeleito, garantiu que, apesar do contexto, esta foi "a
maior votação de sempre, em setenta anos de história" da associação.
 
Os órgãos sociais foram eleitos para o mandato 2021-2023.
 
Agência Lusa
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CTP exige decisão urgente sobre a liderança da TAP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/01/2021

Meio: Presstur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ce747760

 
06-01-2021 (13h05)
 
O presidente da CTP, Francisco Calheiros, instou o Governo a tomar uma decisão "rapidamente" sobre
a gestão da TAP, destacando que a companhia está "há seis meses a fazer uma reestruturação" sem
nomear uma nova liderança.
 
"Parem de discutir a TAP na praça pública [e] decidam", pediu o
presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), lembrando que "há seis
meses que está para entrar um presidente para a Comissão Executiva na TAP".
 
Francisco Calheiros, que discursava na tomada de posse dos
novos corpos sociais da APAVT, ontem em Lisboa, frisou que a TAP está "há seis
meses a fazer uma reestruturação que não é com esta equipa".
 
"Decidam rapidamente", exigiu o dirigente, defendendo que "a
TAP é determinante para o turismo português".
 
A transportadora mantém na liderança desde Julho Ramiro
Sequeira, uma contratação do antigo CEO, Antonoaldo Neves (clique para ler: 'Delfim'
de Antonoaldo Neves escolhido para novo CEO da TAP).
 
Além da liderança da TAP, Francisco Calheiros pediu decisões
urgentes sobre o Aeroporto do Montijo e as medidas de recapitalização das
empresas de turismo.
 
As empresas turísticas "estão em modo de sobrevivência" e "os
fundos comunitários não chegarão antes do segundo semestre", avisou Francisco
Calheiros.
 
"É urgente capitalizar as nossas empresas, porque esta crise
vai passar e as nossas empresas têm que estar pujantes para termos uma oferta
instalada que possa satisfazer a procura", frisou o presidente da CTP.
 
Francisco Calheiros enfatizou ainda o papel do turismo na
recuperação da crise de 2007/2008, dizendo que "contribuiu para baixar a taxa
de desemprego de 17% para 6%", que "conseguiu pela primeira vez em 40 anos de
democracia pôr o saldo da balança comercial positivo e que mais contribuiu para
o PIB".
 
"Querem que repitamos a mesma façanha? Não é com as empresas
descapitalizadas como estão", concluiu.
 
Clique para ver mais: CTP
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Clique para ver mais: Empresas&Negócios
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Reestruturação da TAP
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a7db1bd3df09&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O apelo é do presidente da Confederação do Turismo de Portugal, parem de discutir na praça pública
há reestruturação da TAP. Francisco Calheiros recorda que há 6 meses que está para entrar um novo
presidente da companhia aérea.
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REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE 

Restrições nos voos do Reino Unido 
são "mais uma adversidade" 

O presidente do Turismo 
do Algarve disse na semana 
passada que as restrições im-
postas a voos provenientes do 
Reino Unido devido a uma nova 
estirpe do vírus que provoca a 
covid-19 é mais uma "adversi-
dade" para o setor. "Este é um 
ano em que tudo acontece e 
em que o fim de ano já estava 
muito condicionado quer pelas 
regras que se observa um pou-
co por toda a Europa, que são 
os nossos principais mercados 
emissores [de turistas para o 
Algarve], mas também no mer-
cado nacional. E esta é mais 
uma adversidade, que obvia-
mente também tem efeitos na 
região, que é a principal porta 
de entrada de britãnicos no ter-
ritório nacional", afirmou João 
Fernandes à agência Lusa. 

O presidente da Região de 
Turismo do Algarve (RTA) reagiu 
assim à decisão pelo Governo 
português de impor restrições 
à entrada em Portugal de pas-
sageiros de voos provenientes 
do Reino Unido, autorizando 
apenas a entrada de cidadãos 
nacionais ou legalmente resi-
dentes em Portugal, mediante 
apresentação de teste labora-
torial negativo de despiste da 
covid-19. 

João Fernandes reconheceu 
que a região vai "assistir a al-
guns cancelamentos" desses 
voos, mas considerou que "o 
grande exercício que o Algarve 
tem agora pela frente é chegar 
à Páscoa como um destino 
seguro" no que respeita à pan-
demia de covid-19. 

Questionado sobre se até 
mesmo a retoma a partir da 
Páscoa pode estar em causa, 
João Fernandes respondeu que 
"é precoce" fazer essa previsão 
"quando os especialistas e epi-
demiologistas ainda revelam 
muito desconhecimento sobre 
esta nova estirpe" do novo co-
ronavírus (SARS-Cov-2), que foi 
detetada no sul de Inglaterra e 
levou vários países a restringir 
as ligações aéreas provenien-
tes do Reino Unido. 

Há também "especialistas 
a dizer que, mantendo o vírus 
a mesma estrutura, as vacinas 
que estão em marcha serão efi-
cazes" e "tudo ainda é uma in-
cógnita" que torna "impossível 
nesta fase avançar com esse 
tipo de exercícios de previsão", 
argumentou João Fernandes. 

Horas à espera 
para fazer teste 

Vários passageiros prove-

 

nientes do Reino Unido ficaram 
na semana passada retidos du-
rante várias horas no aeroporto 
de Faro, para fazerem o teste da 
covid-19, alguns deles mais de 
quatro horas e perdendo outras 
ligações. 

"A chegada de passageiros 
sem teste covid-19 ao aeropor-
to de Faro, de forma massiva, 
causou constrangimento e 
maior demora neste procedi-
mento. A ANA está, em conjunto 
com as restantes autoridades, 
a trabalhar para melhorar as 
condições e diminuir o descon-
forto dos passageiros", disse à 
agência Lusa, em comunicado. 
fonte oficial da empresa. 

A mesma fonte disse que os 
meios do laboratório da Faro 
que está a fazer os testes no 
aeroporto foram reforçados, 
tendo em conta o elevado nú-
mero de passageiros sem teste 
à covid-19. 

Fontes ouvidas pela agência 
Lusa disseram que passageiros 
chegados num voo da Ryanair 
que aterrou às 16:30 na se-
gunda-feira, em Faro, ainda 
aguardavam na fila para fazer 
o teste cerca das 20:00. 

As fontes disseram que 
vários passageiros acabaram 
por não fazer o teste, pelo qual  

teriam de pagar 100 euros, re-
cebendo uma declaração para 
fazerem o teste nas próximas 
48 horas. 

Deco quer reforço 
de Informação 

A Deco exigiu o reforço 
da informação aos passagei-
ros naturais e residentes em 
Portugal que desembarquem 
nos aeroportos nacionais com 
origem no Reino Unido, consi-
derando que "não estão a ser 
acautelados" os seus interes-
ses económicos. 

Em declarações à agência 
Lusa, a jurista da Associação 
Portuguesa para a Defesa do 
Consumidor (Deco) Susana Cor-
reia disse que "é inaceitável" 
o que aconteceu no aeroporto 
de Faro, lamentando também 
"a ausência de assistência du-
rante as horas em que ficaram 
retidos". 

• "Os consumidores têm de 
ser acautelados e defendidos 
nos seus interesses económi-
cos, porque estes passageiros 
não tiveram informação e, na 
verdade, hipótese de realizar o 
teste atempadamente e depois 
foram confrontados com um 
custo de 100 euros à chegada", 
frisou. 

João Fernandes 

Susana Correia considerou 
que, além das transportadoras 
aéreas, também a ANA - Aero-
portos de Portugal e a Autori-
dade Nacional de Aviação Civil 
(ANAC) tem responsabilidades, 
na informação e assistência 
aos passageiros. 

"Muitas pessoas não dis-
põem desta quantia de dinheiro 

para fazer o pagamento e a 
Deco entende que, neste caso, 
não devem ser responsáveis 

por este pagamento, porque 
os custos não foram atem-
padamente comunicados", 
sublinhou. 

Susana Correia criticou tam-
bém o longo tempo de espera 
a que os passageiros foram 
obrigados para a realização 
dos testes, considerando que 

"a forma como o processo foi 
organizado também coloca 
muitas questões". 

"Temos relatos de pessoas 
que não tiveram qualquer as-
sistência e o que pretendemos 
é que a ANA faculte e preste 
assistência aos consumido-
res enquanto eles aguardam 
pela realização dos testes", 
destacou. 

A Deco apela aos passa-
geiros que não tenham sido 
devidamente informados e 
que estejam numa situação 
de dificuldade que contactem 
a associação através da linha 
de apoio ao viajante "para que 
sejam devidamente acompa-
nhados nos seus direitos". 

"Vamos reportar a situação 
diretamente ao Ministério da 
Administração Interna para 
percebermos como é que po-
demos acautelar os interesses 
económicos destes cidadãos", 
concluiu a jurista. 
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Elas foram as primeiras vacinadas 
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Lembramos um ano 

para esquecer 
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Comboios 

Eletricidade no troço 
Tunes/lagos tem 
concurso 
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Habitação 

Licenciamento de fogos 
cai 27% em 12 meses 
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(CDR/Alga rve 

Fundos europeus 
combatem a crise 
com 20 milhões 
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Nova estirpe 

RIA receia efeitos das 
novas restrições nos 
voos do Reino Unido 
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Tavira 

Surto no Lar de Santa 
Maria infeta 
26. pessoas 
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COVID49 
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