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F1 quer ter GP de Portugal
Regresso do Grande Circo a Portimão só está dependente “do contrato com o promotor”
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Sindicatos fecham acordos de emergência com a Portugália
Os termos dos acordos com a Portugália são semelhantes aos da T AP, tendo como
medida central os cortes salariais de 25%. Está prevista a transferência (temporária ou
definitiva) de trabalhadores.

Os sindicatos dos pilotos, tripulantes e pessoal de terra ligados ao grupo TAP assinaram acordos de
emergência com a Portugália. As negociações decorram esta semana e os termos ficaram fechados esta
quinta-feira, segundo apurou o ECO. As condições são semelhantes às dos trabalhadores do resto do
grupo, mas o Governo já disse não querer fazer despedimentos nesta empresa.Tanto o Sindicato dos
Pilotos da Aviação Civil (SPAC) como o Sindicato Independente de Pilotos de Linha Aérea (SIPLA)
alinharam com os termos, ou seja, ambas as estruturas representativas de pilotos deram o seu ok. O
mesmo aconteceu com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que
representa tripulantes de cabine, e com vários sindicatos de terra, como o Sindicato dos Trabalhadores
da Aviação e Aeroportos (SITAVA).Estes acordos de emergência têm por objetivo preencher o vazio
legal que ficou entre a suspensão dos acordos de empresa (no seguimento de a TAP, Portugália e
Cateringpor terem sido decretadas empresas em situação económica difícil) e a negociação de novos
acordos. A alternativa seria, de acordo com a própria administração do grupo, um regime sucedâneo que
implicaria menos regalias e mais despedimentos.Os termos dos acordos com a Portugália são
semelhantes aos da TAP, tendo como medida central os cortes salariais. Remunerações base e
prestações retributivas (à exceção de ajudas de custo e subsídio de alimentação) vão sofrer uma
redução de 25% nos anos de 2021, 2022 e 2023, e de 20% no ano de 2024. Das rescisões à reforma.
As condições para sair da TAP Ler Mais Desde o início do processo de reestruturação da TAP que o
ministro das Infraestruturas e da Habitação Pedro Nuno Santos tem dito que a Portugália será uma
alavanca para a recuperação do grupo. Não só não se esperam despedimentos como está prevista a
possibilidade de serem transferidos trabalhadores (de várias categorias profissionais) da TAP para a
Portugália.“O SITEMA e a TAP chegaram a um teto de 50 TMA que poderão recorrer à transferência do
seu vínculo contratual para a Portugália Airlines e a reformas antecipadas”, dizia no início da semana o
sindicato que representa os técnicos de manutenção de aeronaves (TMA). Já o SNPVAC não concretiza
quantos tripulantes serão transferidos, mas explica que no âmbito das medidas voluntárias, a TAP
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“admite recorrer, mediante as necessidades”, a um programa de transferências definitivas ou cedência
ocasional.Da mesma forma, “até ao final de 2024 a necessidade de pilotos na Portugália deve ser suprida
com a admissão de Pilotos da TAP, S.A. mediante transferência definitiva ou a cedência ocasional, sem
limitação de duração”, pode ler-se no acordo entre o SPAC e a TAP. Em todos os casos, são aplicáveis
as condições dos trabalhadores da Portugália. Indemnizações na TAP têm teto máximo de 250 mil euros
Ler Mais Além de trabalhadores, poderá haver ainda parcerias com a Portugália no que diz respeito aos
próprios aviões. O acordo do SPAC refere que o recurso à contratação externa a empresas pertencentes
ao grupo TAP passa a ser de até 21 aeronaves, (com as respetivas block-hours) — em vez de 13 –,
sem haver lugar a qualquer tipo de penalização até 31 de dezembro de 2024.A concretização destas
medidas ainda será estudada consoante as necessidades do grupo. Até ao final do primeiro trimestre, os
sindicatos e a Portugália irão iniciar conversações sobre o desenvolvimento de um processo de revisão
integral dos acordos de empresa. “As partes comprometem-se a envidar os melhores esforços, no
âmbito do processo de revisão do Acordo de Empresa previsto no número anterior, para garantir a
sustentabilidade da empresa a partir de 2025”, acrescenta o acordo com a Portugália.
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easyJet Holidays anuncia 10 novos destinos para o Verão a partir
do Reino Unido
O operador turístico da companhia de aviação easyJet, o easyJet Holidays, anunciou
novas propostas para este Verão, com partidas de Luton, Bristol, Gatwick, Belfast e
Birmingham para dez destinos no Egipto, Grécia, Chipre, Bulgária e Países Baixos.

O operador turístico da companhia de aviação easyJet, o easyJet Holidays, anunciou novas propostas
para este Verão, com partidas de Luton, Bristol, Gatwick, Belfast e Birmingham para dez destinos no
Egipto, Grécia, Chipre, Bulgária e Países Baixos.A partir de Luton, a empresa está a vender pacotes
turísticos para cinco novos destinos, designadamente Hurghada e Sharm el Sheikh, no Egipto, Santorini e
Preveza, na Grécia, e Larnaca, no Chipre, segundo a imprensa britânica especializada em turismo.Outras
novidades são os programas para Corfu a partir de Belfast e Santorini e Mykonos a partir de Bristol.A
easyJet Holidays também anunciou novas propostas a partir de Birmingham para Amesterdão, nos
Países Baixos, e a partir de Gatwick para Bourgas, na Bulgária. Clique para ver mais: easyJet
HolidaysClique para ver mais: Agências&OperadoresClique para ver mais: Aviação
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Nunca se viu o Algarve assim | TVI24
Reino Unido pediu aos cidadãos para não marcarem férias de verão e Portugal está na
lista vermelha dos países a visitar, o que deixa os empresários turísticos ainda mais
preocupados com o futuro. A pouca esperança reside neste momento, na capacidade de
vacinação dos britânicos, mas dificilmente poderá salvar a época turística no Algarve, cuja
retoma está prevista apenas para a Páscoa de 2022.

Reino Unido pediu aos cidadãos para não marcarem férias de verão e Portugal está na lista vermelha dos
países a visitar, o que deixa os empresários turísticos ainda mais preocupados com o futuro.

A pouca esperança reside neste momento, na capacidade de vacinação dos britânicos, mas dificilmente
poderá salvar a época turística no Algarve, cuja retoma está prevista apenas para a Páscoa de 2022.
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Vinhos do Douro e Porto reforçam promoção em 2021 | Ambitur
O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) prevê aplicar 2,5 milhões de euros na
promoção em 2021, um reforço de mais 20% para a realização de ações a nível nacional
e internacional, anunciou o organismo.

O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) prevê aplicar 2,5 milhões de euros na promoção em
2021, um reforço de mais 20% para a realização de ações a nível nacional e internacional, anunciou o
organismo.Marcado pela pandemia de Covid-19, o ano de 2020 provocou uma quebra na ordem dos 50
milhões de euros nas duas denominações de origem protegidas – Porto e Douro. O volume de negócios
atingiu os 517 milhões de euros, menos 9,5% do que no ano anterior (570 milhões de euros).Gilberto
Igrejas, presidente do IVDP, com sede no Peso da Régua, distrito de Vila Real, afirmou hoje à agência
Lusa que o orçamento destinado à promoção aumentou na ordem dos 20% para 2021, prevendo-se
investir 2,5 milhões de euros em ações “muito voltadas para o mercado internacional, mas não
descurando o mercado nacional”.O plano de internacionalização a concretizar, se a situação pandémica
assim o permitir, irá centrar-se em formações por exemplo, em escolas de hotelaria, concursos, provas,
jantares vínicos, entronizações, ações com profissionais e consumidores, bem como missões inversas,
trazendo jornalistas para descobrir a Região Demarcada do Douro.As iniciativas passarão pela França,
Suíça, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Estados Unidos da América (EUA), Canadá, Brasil, entre outros
países.Quanto ao Reino Unido, segundo Gilberto Igrejas, está a ser desenvolvida uma parceria com a
Universidade de Oxford que “vem consolidar a aliança luso-britânica” que assinala 650 anos em 2023.Em
Portugal, pretende-se retomar as provas nos aeroportos do Porto e Lisboa, o evento vínico e
gastronómico “Tast in Douro”, comemorar o Dia do Vinho do Porto (10 setembro) e apresentar a Rota
dos Vinhos do Douro e Porto, integrada numa grande rota a Norte, numa iniciativa conjunta com a
entidade de Turismo do Porto e Norte e também as três comissões vitivinícolas regionais.Gilberto Igrejas
disse que “falta democratizar” o consumo de vinho do Porto, podendo este ser “celebrado praticamente
em todos os dias”. Nesse sentido, lembrou a campanha lançada em dezembro “Onde levas o teu
Porto?”, que faz um apelo ao “consumo regrado e moderado pelos mais jovens”. A campanha pretende
alargar os momentos de consumo atingindo os consumidores mais jovens, aumentar a procura, ao
mostrar a extensa variedade de tipos e categorias de vinho, cortar amarras com a tradição do seu
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consumo exclusivo em momentos solenes e, assim, conseguir novos hábitos que democratizem o seu
consumo.Este vai também ser um ano de uma maior aposta no digital, com o lançamento de um novo
sítio do instituto na Internet.Em 2021, o IVDP quer ainda reforçar a proteção das denominações de
origem em mais países e uma outra linha de ação definida é a sustentabilidade ambiental na mais antiga
região demarcada e regulamentada do mundo.Com o início da pandemia em março de 2020, os
mercados fecharam as portas e, no Douro, temeu-se uma redução significativa nas vendas dos vinhos
da região. O ano acabou com quebras de 10%, em termos de valor, para os vinhos do Porto e de 8,5%
para os vinhos do Douro, num total de 9,5% para as duas denominações de origem.Segundo Gilberto
Igrejas, o vinho do Porto teve uma diminuição mais acentuada no mercado nacional, arrastado pelo
encerramento do canal Horeca (hotéis, restaurantes, cafés) e pela redução do turismo.O Porto exportou
menos 3,7% em valor e o Douro 0,7%. Nas duas denominações de origem o mercado nacional
significou menos 20%.
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Associação mantém objetivo de atingir em 2025 um milhão de
turistas chineses em Portugal
A Associação de T urismo Chinês em Portugal garante que apesar da pandemia vai
continuar a batalhar no objetivo de "atingir um milhão de turistas chineses em 2025" em
Portuga.

O presidente da ACTEP – Associação de Turismo Chinês em Portugal, Yong Liang, garantiu esta quinta-
feira que vai continuar a trabalhar para o objetivo de atingir, em 2025, um milhão de turistas chineses
em Portugal, apesar da pandemia de Covid-19.Em comunicado, a associação conta que esteve esta
quinta-feira reunida com a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, para apresentação dos planos
da ACTEP para o negócio turístico entre os dois países, tendo Yong Liang manifestado a intenção de
manter o objetivo que foi traçado no arranque da associação, em 2019.Aquando do lançamento da
ACTEP falávamos em atingir um milhão de turistas chineses em 2025. Com a pandemia, talvez
demoremos um pouco mais, mas continuaremos a trabalhar para esse primeiro objetivo, bem como
para dar resposta ao desafio que nos foi apresentado de aumentar a estada média dos turistas chineses
em Portugal”, afirma Yong Liang.Entre os planos apresentados à secretária de Estado, a associação
destaca a apresentação do pavilhão da ACTEP na Expo Yangzhou 2021, que decorrerá de abril a
setembro, uma área de 1.240 metros quadrados dedicados à promoção de Portugal e de produtos
portugueses na China, evento para o qual Yong Liang convidou a secretária de Estado do Turismo.Estou
muito contente por ter reunido com a secretária de Estado e a sua equipa, em particular por celebrarmos
o ano novo chinês, o ano do boi, muito auspicioso para um início de relacionamento”, sublinhou o
presidente da ACTEP. “Partilhamos os mesmos objetivos de trazer mais turistas chineses a Portugal,
estamos alinhados na forma de o fazer, este foi um primeiro passo muito importante”, considerou Yong
Liang.A ACTEP foi fundada em fevereiro de 2019 e, segundo a informação divulgada, a associação tem
vindo a desenvolver, ao longo do período da pandemia de Covid-19, um conjunto de ações de
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solidariedade com Portugal, sob a forma de doações de equipamentos de segurança anti-Covid-19 a
vários municípios e instituições.
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Endividamento das empresas vulneráveis vai aumentar mas será
inferior ao da crise de dívida soberana
Um estudo elaborado por Francisco Augusto e Márcio Mateus, divulgado pelo Banco de
Portugal, salienta que os setores de atividade para os quais são estimados maiores
aumentos dos níveis de vulnerabilidade são a indústria transformadora, o comércio e o
alojamento e restauração.

A dívida das empresas em situação de vulnerabilidade financeira vai aumentar com a crise provocada
pelas medidas adotadas no âmbito da epidemia, mas vai ficar abaixo da observada na crise da dívida
soberana.A conclusão é de um estudo divulgado pelo Banco de Portugal que adianta que "o choque
económico associado à pandemia da covid-19 condiciona fortemente a capacidade de geração de
resultados das empresas portuguesas, contribuindo para o aumento da sua vulnerabilidade financeira".O
estudo, elaborado por Francisco Augusto e Márcio Mateus, salienta que os setores de atividade para os
quais são estimados maiores aumentos dos níveis de vulnerabilidade são a indústria transformadora, o
comércio e o alojamento e restauração."Este estado pode ser definido pela existência de resultados
operacionais que não superam em pelo menos duas vezes o montante de juros suportados pela
empresa", refere o supervisor bancário numa análise divulgada esta sexta-feira citando o mesmo
estudo.O estudo estima um "aumento de 9 pontos percentuais da dívida associada a empresas em
vulnerabilidade financeira em 2020, atingindo 31% do total da dívida das empresas portuguesas"."Para
2021 e 2022, estima-se uma diminuição da dívida associada às empresas mais vulneráveis que será
tanto menor quanto maior for a intensidade e a duração do choque económico", adianta. Frisa que a
proporção de dívida financeira associada a empresas em vulnerabilidade "deverá, no entanto, ficar aquém
dos valores máximos observados no contexto da crise da dívida soberana". Destaca que a "maior
resiliência das empresas portuguesas no contexto atual resulta de uma melhoria dos resultados
operacionais e da diminuição dos juros suportados no período que precedeu a crise pandémica".
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CBRE: Destinos de lazer com recuperação mais rápida do que as
grandes cidades | Ambitur
A CBRE acaba de divulgar uma análise das principais tendências do mercado imobiliário
em Portugal para este ano. A consultora defende que Portugal mantém todos os
requisitos para continuar a destacar-se como um dos destinos turísticos mais
privilegiados. E que a recuperação do turismo vai demorar face à grande dependência
dos mercados externos, não se prevendo atingir os níveis registados em 2019 antes de
2023-2024. Mas o ritmo de recuperação deverá divergir de uma região para a outra e o
segmento de lazer deverá retomar mais rapidamente, poden

A CBRE acaba de divulgar uma análise das principais tendências do mercado imobiliário em Portugal para
este ano. A consultora defende que Portugal mantém todos os requisitos para continuar a destacar-se
como um dos destinos turísticos mais privilegiados. E que a recuperação do turismo vai demorar face à
grande dependência dos mercados externos, não se prevendo atingir os níveis registados em 2019 antes
de 2023-2024. Mas o ritmo de recuperação deverá divergir de uma região para a outra e o segmento de
lazer deverá retomar mais rapidamente, podendo provavelmente ainda em 2022 estar muito perto de
uma recuperação total. Destinos de lazer com recuperação mais rápidaNo Algarve, onde predomina o
turismo de lazer, uma redução significativa a nível global do número de casos antes do verão poderá
resultar numa das melhores temporadas de sempre neste destino, num contexto de tourism revenge, ou
seja, de recuperação de férias perdidas.Quanto a destinos de cidade, o Porto poderá ter uma
recuperação mais rápida que Lisboa, devido a uma menor dependência de segmentos como negócios e
eventos (“MICE”), para os quais a consultora prevê uma maior probabilidade de demora na retoma. A
grande maioria das empresas está atualmente extremamente contida no que diz respeito a viagens de
forma a garantir a segurança dos seus colaboradores e a poupança de custos. Também nos eventos não
é ainda claro se o formato digital vai ganhar relevância pós-pandemia, ou pelo contrário vai-se chegar à
conclusão que este formato não permite atingir os mesmo objetivos de um encontro presencial.Com a
retoma, a CBRE acredita que se verificará um aumento no segmento bleisure, uma combinação de
viagens de negócios (business) complementada com uns dias de lazer, para o qual contribui o aumento
do trabalho remoto. Planos de expansão mantém mas com atrasosNo início de 2020 havia um pipeline
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de novos hotéis significativo, mas a pandemia levou muitos proprietários e operadores a atrasar as
obras e a adiar a inauguração dos hotéis, até porque não conseguiam assegurar o seu funcionamento.
No início de 2020, a CBRE antecipou 30 novas aberturas entre as cidades de Lisboa e Porto mas
acabaram por se verificar apenas 10.Em 2021 continuará a haver o adiamento de algumas novas
aberturas, mas o interesse das cadeias hoteleiras, nomeadamente internacionais, mantém-se, tanto
para destinos de cidade como de lazer. As novas entradas previstas para os próximos dois anos incluem
marcas como Mama Shelter do grupo Accor; Moxy, W Hotels e Four Points by Sheraton, do Marriott;
Tapestry Collection do Hilton e Staybridge Suites do IHG, entre outras. Mudanças de hábitos e requisitos
de segurança impulsionam diversificação de produtosA pandemia trouxe muitas mudanças em termos de
hábitos e exigências de conforto e segurança. Algumas serão provavelmente temporárias, mas outras
serão estruturais e terão impacto no posicionamento dos diferentes destinos turísticos e no
desenvolvimento e desenho dos novos produtos. A CBRE aponta produtos e conceitos para os quais
prevê que se venha a verificar um maior crescimento:Turismo de Natureza: os destinos rurais foram
muitíssimo procurados em 2020, e continuarão a ser fundamentais na recuperação do setor turístico em
2021, prevendo-se um crescimento da procura neste segmento.Turismo de bem-estar e inclusivamente
turismo de saúde (ou médico): deverão também ganhar relevância nos próximos anos, na medida em
que a saúde e o desporto ganharam uma forte relevância no contexto da pandemia.Serviced apartments
e boutique hotéis: a procura por soluções que permitam manter maior distanciamento não é só uma
realidade no curto prazo, como também prevemos que se mantenha no médio e longo prazo.Second
home em resorts turísticos: as pessoas passaram a valorizar ainda mais os espaços fora das grandes
cidades. Os empreendimentos que surgiram em 2020 registaram uma forte procura e acreditamos que a
mesma tenha vindo para ficar. Na medida em que o trabalho remoto se vai tornar mais comum, a
tendência será para um aumento das “workations” – i.e., as pessoas que trocam os home offices, por
ocean ou nature offices. Portugal está muito bem posicionado, quer em termos de preços (mais
reduzidos) quer pelos seus já reconhecidos atributos e elevada qualidade de vida, para atrair uma
relevante procura estrangeira. Pandemia vai criar oportunidades para marcas e investidoresPara a CBRE,
no que diz respeito aos operadores, alguns players independentes poderão querer ter uma parceria
(franchising, por exemplo) com marcas internacionais, para “credibilizar” o seu hotel como destino nos
“novos tempos”.Em termos de investimento, a consultora lembra que temos vindo a assistir a uma
“apneia” na maioria dos intervenientes no mercado. Contudo, a pressão operacional continua a ser
muita, e não vai aliviar nos próximos seis meses, ou seja, serão pelo menos 15 meses acumulados de
grande dificuldade. As ajudas, seja em formato de lay-off, moratórias de rendas, moratórias de crédito,
etc., ajudaram a aguentar a viabilidade do negócio. Mas para muitos operadores e proprietários, não
serão suficientes. E deste modo é provável que em 2021 se venha a assistir a alguns processos de
venda, de joint ventures, de compra parcial do capital ou de compra de créditos. Desempenho hoteleiro
melhor em zonas de menor densidade populacionalA CBRE explica que, caso se obtenha uma imunidade
de grupo nos principais países de origem de turistas até o próximo verão (ou até mesmo outono), e
desde que o número de casos se reduza significativamente e sejam levantadas as restrições de viagens,
o Algarve deverá recuperar de forma muito acentuada na segunda metade do ano. Ainda assim, será de
esperar uma quebra em RevPAR, relativamente a 2019, que poderá rondar os 30% num cenário
otimista.As ilhas da Madeira e dos Açores deverão continuar bastante prejudicadas em 2021, mesmo
após um plano de vacinação eficaz, fruto da dependência das conexões áreas, setor que também foi
gravemente afetado pela crise. Por outro lado, sendo destinos maioritariamente de natureza e com
menores aglomerados populacionais e incidência do vírus, poderão assistir a uma crescente procura.
Neste cenário, perspetivamos que a quebra em RevPAR em relação a 2019 possa situar-se nos 40 a
45%.Lisboa, pelo pendor de negócios e MICE, deverá registar uma das quebras mais acentuadas, em
comparação com 2019, podendo registar um decréscimo no RevPAR na ordem dos 50%.As regiões
Centro e Alentejo poderão, tal como em 2020, ser as grandes vencedoras de 2021, fruto da menor
perceção de risco Covid-19, podendo atingir valores de RevPAR apenas cerca de 20% abaixo de 2019,
impulsionados pelo mercado doméstico. Principais tendências – Destinos de lazer com recuperação mais
rápida do que as grandes cidades – Planos de expansão de cadeias hoteleiras e de investidores mantêm-
se – Mudanças de hábitos e requisitos de segurança impulsionam a diversificação de produtos –
Pandemia vai criar oportunidades tanto para marcas como para investidores – Desempenho hoteleiro vai
continuar a ser melhor em zonas com menor densidade populacional
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Turismo não será recuperado totalmente no Verão
Apontando para a possibilidade que o Verão de 2021 seja melhor para o turismo europeu
do que 2020, a Comissão Europeia (CE) refere em recente comunicado não esperar que
os fluxos turísticos no seu conjunto recuperem totalmente até aos seus níveis pré-crise
em 2021, acrescentando que prevê uma recuperação relativamente mais vigorosa no
turismo costeiro e rural.

Apontando para a possibilidade que o Verão de 2021 seja melhor para o turismo europeu do que 2020,
a Comissão Europeia (CE) refere em recente comunicado não esperar que os fluxos turísticos no seu
conjunto recuperem totalmente até aos seus níveis pré-crise em 2021, acrescentando que prevê uma
recuperação relativamente mais vigorosa no turismo costeiro e rural.Para o executivo comunitário,
como já foi dito, não se prevê uma recuperação total do sector para níveis pré-pandemia este ano, uma
vez que Portugal ser um dos países mais impactados.Todavia, pelo lado positivo, a forte procura
reprimida, bem como as elevadas poupanças são susceptíveis de conduzir a uma estação de Verão mais
forte do que em 2020, calcula a Comissão Europeia nas previsões macroeconómicas intercalares de
inverno para este ano, frisando que dada a incerteza do planeamento e o possível desejo de evitar
multidões, isto irá provavelmente resultar em mais viagens espontâneas no país de origem ou para
destinos alcançáveis por carro.Para a Comissão Europeia, a pandemia de covid-19 “vai continuar a
moldar as perspetivas do setor para este ano, tanto directamente através das restrições
governamentais às viagens não essenciais, como indirectamente porque os turistas potenciais querem
limitar os riscos sanitários até ser alcançada a imunidade de grupo através da vacinação.No documento
agora divulgado, a CE reforça que a incerteza de planeamento pode também ter um grande impacto em
2021, especialmente para áreas normalmente alcançadas por transporte aéreo. Acrescenta ainda que as
viagens extracomunitárias demorem mais tempo a recuperar e, como consequência, as viagens pela
cidade terão um impacto adicional.
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Turismo pagou menos 20 milhões de euros em salários em 2020
Perda de emprego num dos setores mais afetados pela atual crise levou a que registasse
a maior quebra no volume de remunerações pagas.

As atividades ligadas ao turismo tiveram a maior perda de postos de trabalho no ano passado, em 9%,
com reflexo no volume das remunerações pagas ao longo do ano. Foram cerca de menos 20 milhões de
euros em salários pagos, numa quebra de 8%, naquele que foi um dos setores mais afetados pela
pandemia.O valor da perda resulta de cálculos do DN/DV com base nas estatísticas anuais de
remunerações publicadas ontem pelo INE, por comparação com os mesmos dados disponibilizados no
final de 2019 (não revistos, pelo que os cálculos traduzem apenas valores aproximados).Segundo os
dados, em 2020 a média do salário bruto nacional (incluindo todos os subsídios e complementos) ficou
em 1314 euros, num universo de trabalhadores por conta de outrem ligeiramente acima de 4,1 milhões
de indivíduos. Assim, o volume total de salários pagos superou 5,4 mil milhões de euros. Foram mais
1,8%, ou cerca de 96 milhões de euros, face a 2019, ano em que o volume de salários pagos subiu
6,5%, ou 327 milhões de euros.O abrandamento no volume de salários pagos no país ocorreu perante
uma perda de emprego de 1,1%, mas que traduz realidades muito desiguais na economia.Por um lado, o
turismo (alojamento e restauração), serviços como agências de viagens, segurança, limpeza, trabalho
temporário, e ainda a indústria, sofreram a maior destruição de emprego, e uma redução significativa no
volume de salários. Por outro, setores como comunicações e informação, construção, águas e resíduos
e ainda as consultoras viram emprego e volume de salários crescer marcadamente apesar da
pandemia.Na informação e comunicação, o volume de salários cresceu em torno dos 10%, com mais 24
milhões de euros pagos, ao mesmo tempo que o emprego subiu 6%. Foi o setor com a melhor
evolução, seguido da construção, onde o emprego cresceu 4% e o volume de remunerações subiu em
7%, com mais 18 milhões em salários. Nas águas e lixos, também, o emprego subiu 3 %, e o total de
salários pagos cresceu 6%, ao mesmo tempo que a consultoria técnica e científica somou mais 2% de
postos de trabalho e viu o volume de remunerações crescer 5%.Em sentido contrário, serviços de apoio
e atividades administrativas - que abarcam desde o trabalho temporário até call-centers e agências de
viagem - sofreram perdas de emprego de 8% e um recuo no total de remunerações pagas em torno de
3% (ou menos cerca de 7 milhões de euros).Nos setores que mais empregam e que mais salários
pagam em Portugal, o comércio e a indústria, os dados sobre os salários declarados reunidos pelo INE
mostram tendências em parte distintas.Na indústria, o emprego encolheu 3%, ao mesmo tempo que o
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volume de salários pagos recuou 1%, com menos cerca de 7 milhões de euros em remunerações. Já no
comércio, onde atividades como o retalho alimentar cresceram com a pandemia, a perda de emprego é
bastante menor, em torno de 1%, e o volume de salários pagos, ao contrário, cresce também em torno
de 1%, com mais 10 milhões de euros em remunerações.
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Novo confinamento custa ao país pelo menos 1000 milhões de
euros até final de março
"T urismo estrangeiro representa 8% do PIB de Portugal, pelo que é fácil imaginar o
quanto Portugal é afetado pela pandemia", comentou o comissário Gentiloni.

O novo confinamento vai custar ao produto interno bruto (PIB) do primeiro trimestre pelo menos mil
milhões de euros (em termos reais, isto é, descontando já a inflação), assumindo que a economia sofre
uma nova queda trimestral na ordem dos 2,1% no período de janeiro-março, como ontem estimou a
Comissão Europeia (CE), no boletim económico do inverno.Se assumíssemos um cenário de
normalização, já com poucas restrições, e que a economia até poderia crescer ligeiramente, então o
prejuízo final provocado pelo confinamento no PIB do primeiro trimestre é bem superior a mil milhões de
euros.Bruxelas lamentou a situação, dizendo que Portugal acaba por aparecer como o pior caso da
União Europeia (UE) em termos de desempenho da economia neste arranque de ano.No estudo, a CE
constata que Portugal teve, no início deste ano, um dos piores desenvolvimentos na "curva" pandémica,
com um aumento enorme de casos, de internados e de óbitos."A introdução de medidas mais restritivas
no âmbito do confinamento a partir de meados de janeiro deverá levar a uma nova quebra do PIB no
primeiro trimestre de 2021", refere a Comissão sobre o caso português.Neste primeiro trimestre, "as
maiores contrações" do PIB devem acontecer em Portugal (-2,1%), Irlanda (-1,6%) e Áustria (-
1,4%).No início deste mês, o Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou que a economia portuguesa
terá avançado 0,4% no último trimestre de 2020 face ao precedente.De acordo com os cálculos do
Dinheiro Vivo (DV), significa que a economia ainda conseguiu adicionar 192 milhões de euros ao PIB do
último trimestre.No entanto, se como diz a CE, a economia cair 2,1%, significa que volta a perder mais
de mil milhões de euros, de uma assentada, em apenas três meses, por causa das restrições à atividade
empresarial e à circulação de pessoas em resposta aos números da pandemia.Mil milhões de euros
equivale a mais de 2% do PIB do trimestre. Não é um valor negligenciável, mas ainda assim pode ser
recuperado mais à frente.Recorde-se que esta perda entre janeiro e março, acumula com outra ainda
mais dura, a do ano passado.No quarto trimestre, o produto interno bruto (PIB) real português recuou
5,9%, levando a contração anual até aos 7,6%.Ou seja, a economia emagreceu 15,4 mil milhões de
euros em termos reais face a 2019, noticiou o DV no início deste mês, usando os números oficiais do
INE. A perda equivale a mais de 8% do total de riqueza produzida no ano passado.Ontem, a Comissão
Europeia disse que a zona euro e a UE devem entrar em recessão novamente (dois trimestres seguidos
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de queda do produto). Dez dos 27 Estados-Membros devem entrar em recessão no final do primeiro
trimestre. Entre eles estão vários países grandes, como França, Itália e Polónia.Mau arranque, mas país
evita recessãoSegundo a CE, apesar do início de ano mau (o pior da Europa), em princípio Portugal
consegue evitar uma recessão técnica pois que volta a crescer no período de abril-junho. A CE prevê
uma expansão real de 1,8% no segundo trimestre.Ainda não chegámos a meio de fevereiro e a CE já
considera que este início de ano pode afetar o conjunto de 2021.Assim, os economistas de Bruxelas
reviram em baixa o crescimento previsto para este ano, de 5,4% no outono para 4,1% agora.Só não é
pior porque a CE está à espera de "uma recuperação grande nos meses do verão", designadamente
"uma recuperação notável do turismo", sobretudo assente nas visitas de turistas europeus (UE).Ainda
assim, a CE considera que esta retoma turística não vai levar o país para os níveis que existiam antes da
pandemia. Pode ser uma retoma forte, mas é insuficiente face ao grau de destruição que marcou 2020.
E é altamente incerta. Se houver algum problema nos mercados externos, a retoma turística fica
novamente em xeque, assim como grande parte da economia."Portugal é substancialmente afetado por
um dos setores em maiores dificuldades, que é não só o turismo em geral, mas o turismo externo em
concreto. O turismo estrangeiro representa 8% do PIB de Portugal, pelo que é fácil imaginar o quanto o
país é afetado pela pandemia", observou o comissário da Economia, Paolo Gentiloni.Mas, pelo lado
positivo, existem os fundos europeus. No entanto, o seu impulso não foi integralmente considerado
nestas previsões uma vez que ainda não existe uma proposta final e aprovada. Se fosse, o cenário
poderia ser melhor.Talvez mais um ano sem a guilhotina do PactoOutra promessa de boa notícia é o
facto de a Comissão estar a considerar prolongar a suspensão temporária da aplicação do Pacto de
Estabilidade porque, segundo Gentiloni, "nada nos diz que as dificuldades terminam a 31 de dezembro de
2021".Portugal e os países com maiores desequilíbrios nas contas públicas poderão ter mais um ano em
que não se aplicam os critérios do Pacto de Estabilidade, que impõem uma redução persistente do défice
público (para menos de 3% do PIB) e da dívida (para menos de 60% do PIB).Em 2020, logo no início da
pandemia, a Comissão propôs a ativação da chamada "cláusula de salvaguarda" do Pacto de Estabilidade
que excecional e temporariamente não impõe limites do défice e da dívida, permitindo ao país "tomar
todas as medidas necessárias para responder de forma eficaz à pandemia, suportar a economia e
assegurar a recuperação".Se assim não fosse, Portugal estaria em grandes dificuldades. O défice de
2020 deverá ter ficado próximo de 6,3% segundo referiu recentemente o ministro das Finanças, João
Leão. É menos do que o esperado, mas ainda assim mais do dobro do que pede a regra-mãe do Pacto.A
dívida pública também é enorme. O fardo deverá rondar os 136% do PIB. Muito mais do dobro face ao
limite de 60% que vem nos tratados.Segundo o comissário de nacionalidade italiana, a decisão sobre
prolongar a aplicação da "cláusula de salvaguarda" em 2022 será tomada "dentro de poucas semanas",
"na primavera", para os governos terem maior clareza na preparação dos novos orçamentos do estado.
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ALEP: ″Sem alojamento local não há retoma no turismo″
Migração elevada do AL para arrendamento tradicional pode representar um duro golpe
nas economias de Lisboa e Porto.

C om uma fatia de 40% das dormidas em 2019, o alojamento local (AL) é um "pilar do turismo" e sem
ele não haverá retoma do turismo. Quem o defende é a ALEP, associação que representa o alojamento
local. Grande parte deste alojamento para turistas está fora dos grandes centros urbanos, nas zonas de
férias. Mas para Lisboa e Porto, sustenta a associação, perder esta forma de hospedagem é matar não
só o turismo, mas também a economia local."As estatísticas oficiais ainda apontam que o AL representa
14% das dormidas, mas este é o que tem dez ou mais camas. As estatísticas oficiais só abrangem esse
segmento. O que significa que 80% do AL fica de fora. Na análise que fizemos, através do nosso projeto
Locall Data, o AL já tinha ultrapassado um terço, começando a chegar aos 40% das dormidas em
Portugal. Em termos de oferta, os dados são públicos, o AL já é a principal oferta de alojamento turístico
no país", diz ao Dinheiro Vivo Eduardo Miranda, presidente da ALEP.Em 2020, devido à pandemia, a
ocupação neste alojamento e a faturação afundaram. As contas da associação apontam que a ocupação
turística do AL ficou em cerca de 23% e a faturação teve uma quebra superior a 70%, tendo a quebra
ultrapassado os 80% nos centros urbanos. Apesar do ano negro, Eduardo Miranda não tem dúvidas ao
defender que o "AL hoje é pilar do turismo, e isso é fundamental entender até nesta crise", e que "sem o
AL não vai haver retoma no turismo".Os dados que existem mostram que 71% do alojamento local se
encontra fora dos grandes centros urbanos. Os locais de férias, como por exemplo o Algarve, são os
mais numerosos em termos de registos. Ainda assim, e olhando para os números, o AL representou em
2019 cerca de 45% das dormidas em Lisboa e 62% no Porto.A ALEP analisou o mercado e adianta que
o saldo de registo do RNAL (abertura - cancelamentos) apresentou uma queda de 141 registos em
Lisboa, enquanto no Porto houve uma estagnação. Contudo, nas plataformas como a Airbnb registou-se
uma diminuição de cerca de 2000 anúncios de apartamentos (casa inteira) em Lisboa.Eduardo Mirando
defende que muitos dos que optaram por cancelar o registo enveredaram pelo arrendamento de média a
longa duração. Mas, recorda, o AL não é a solução para que haja mais casas para arrendamento
tradicional. Em especial no centro das grandes cidades, os apartamentos em AL são T0 ou T1 de
pequena dimensão, não sendo adequados para albergar famílias."Se tivermos uma migração massiva do
AL como alguns parecem querer, era a destruição do turismo nessas cidades. Ou seja, se perder metade
do AL significa qualquer coisa como 25% a 30%, no Porto, da capacidade de alojamento da cidade
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desaparece. Se isso acontecer, nunca mais conseguimos recuperar nem perto dos ritmos que tínhamos
antes de turismo e que significavam emprego", acrescenta Eduardo Miranda.Os hóspedes de AL movem
toda uma economia à sua volta. As refeições não estão incluídas no alojamento, nem qualquer viagem,
tendo por isso que optar por fazê-lo recorrendo aos meios locais.Subida do interior Com a pandemia,
houve uma mudança no tipo de destinos mais procurados para férias. Os locais com muitas pessoas
foram trocados por locais mais reservados e que permitem distanciamento. Os dados da ALEP mostram
que os distritos que cresceram na oferta do AL foram todos do Interior, com destaque para Bragança,
Guarda e Portalegre.Da análise que foi feita, diz Eduardo Miranda, o alojamento local "está a caminhar
para aquilo que são os destinos mais estratégicos para o futuro do turismo em Portugal; estamos a falar
numa viragem para a sustentabilidade, que passa por descentralização, ir para destinos do Interior,
destinos de natureza, cultura e gastronomia. Em quase todos estes destinos, se for analisar, o AL é o
principal e às vezes a única forma de alojamento turístico"."Não ter isto em conta, não perceber o papel
que o AL pode vir a ter na estratégia futura do turismo, é pôr em risco o turismo", frisa ainda.
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Há milhões de euros para aplicar no investimento imobiliário
Os grandes investidores imobiliários estão cheios de liquidez e desejosos de aplicar o seu
capital em ativos de rendimento assim que a pandemia fique mais controlada. Edifícios
para arrendamento, residências universitárias e seniores e armazéns de logística,
fundamentais para abarcar o 'boom' no comércio eletrónico, estão em alta

Apandemia e os consequentes confinamentos estão a provocar uma desaceleração no investimento
imobiliário mas esta travagem no mercado das altas esferas do setor, está longe de significar uma crise.
Dinheiro não falta, está apenas à espera para ser aplicado. A tónica positiva foi dada ontem numa
conferência global da CBRE, durante o evento digital “The Next Normal: Reset to Change”. Existem
muitos milhões de euros de fundos institucionais e das chamadas ‘family offices’, empresas mais
pequenas mas também elas com  muita liquidez, que precisam ser aplicados e rentabilizados assim que
os programas de vacinação anti-covid, um pouco por todo o mundo, permitam o regresso à
normalidade. Por cá, as estimativas não poderiam ser melhores tendo em conta este cenário. A CBRE
Portugal estima que neste ano se possa chegar aos três mil milhões de euros em negócios concluídos
nos vários subsetores do imobiliário comercial e onde se incluem o retalho, escritórios, logística ou ativos
alternativos como as residências universitárias e séniores e o residencial de rendimento (edifícios para
arrendamento geridos por entidades institucionais, os chamados projetos Multifamily, também conhecido
por PRS, o Private Rented Sector).“Apesar do impacto da pandemia, o interesse pelo mercado imobiliário
permanece elevado, em função de um contexto de taxas de juro baixas e de elevada liquidez financeira a
nível global”, realçou Francisco Horta e Costa, Diretor-Geral da CBRE em Portugal, lembrando que
“Portugal continua a evidenciar fortes fundamentos imobiliários, nomeadamente um mercado
ocupacional interessante e uma ainda reduzida disponibilidade de produto, estando bem posicionado para
uma rápida retoma assim que os países começarem a sair desta crise sanitária”. Setores como o
residencial, logística, retalho alimentar e os já referenciados ativos alternativos vão estar em alta.
Principalmente a partir do segundo semestre deste ano começarão a multiplicar-se os negócios mas,
ainda assim, com uma expetativa de concretização muito alicerçada no bom andamento do programa
de vacinação, fundamental para a retoma económica. “2020 foi, apesar de tudo, um ano positivo para o
investimento imobiliário: fechou com 2,9 mil milhões de euros transacionados, um resultado que o
colocou como o terceiro melhor ano de sempre. E 2021 começa, desde logo, com um pipeline de
negócios que é 50% superior ao que existia em 2020. Portanto, Portugal continua no radar dos
investidores estrangeiros e neste momento, há várias operações com escala, de mais de 100 milhões de
euros, em curso e que deverão estar concluídas ainda durante o primeiro semestre”, realçou Nuno
Nunes, responsável pelo departamento de Capital Markets da CBRE, um dos presentes na conferência
digital, por onde passaram vários responsáveis desta multinacional a nível global. O mercado de
arrendamento de longo curso, através do residencial de rendimento (o PRS), é um dos que está a atrair
as atenções de quem investe. E não só em Portugal como se constatou pela partilha de informação dos
responsáveis globais da CBRE. “O Private Rented Sector é, claramente, um dos setores-estrela na
constelação do imobiliário mundial. Portugal está a dar os primeiros passos mas são passos firmes e
seguros, pois o mercado existe e tem potencial. Aliás, em 2021, vai já assistir-se às primeiras
transações relevantes neste setor”, disse Nuno Nunes. No estudo apresentado pela consultora destaca-
se ainda que o interesse dos investidores “nas transações de imóveis para promoção, deverá manter-se,
nomeadamente em terrenos para habitação, com uma maior dispersão geográfica para diversos
concelhos da área metropolitana de Lisboa e do Porto, assim como em zonas turísticas como o Algarve
ou a costa litoral alentejana”. “No mesmo sentido, os denominados setores alternativos como
Residências de Estudantes, Co–working ou Ativos de Saúde, os quais tipicamente oferecem
rentabilidades superiores ou perfis de risco mais conservadores, devem registar um aumento em termos
de investimento”, acrescentou-se ainda no estudo. O teletrabalho vai afetar os escritórios? Os
“escritórios são os elefantes na sala”! A frase foi repetida várias vezes durante a conferência em
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português e em inglês, consoante a nacionalidade do interlocutor. O teletrabalho tem vindo a provar a
sua eficácia cimentando uma dúvida existencial no mercado de escritórios: poderá este ser o fim dos
espaços de trabalho como os conhecemos? André Almada, diretor do departamento de Escritórios da
CBRE Portugal não tem dúvidas: “O ser humano é um ser social e não consigo conceber um tecido
empresarial assente só no teletrabalho. Acredito sim, no futuro, num contexto pós-vacinação, no
modelo híbrido em que parte do teletrabalho será mantido, com as empresas a permitirem ao
trabalhador a escolha de um ou dois dias para trabalharem no local onde quiserem”. Essa redução de
dias de trabalho a laborar na própria empresa liberta espaço físico mas, defende André Almada, esse
espaço ‘livre’ será reconvertido em áreas apelativas que estimulem a criatividade e a dinâmica de grupo.
“Irão surgir cada vez mais espaços de escritórios tão confortáveis como as casas mais confortáveis,
sustentáveis e com tecnologia de ponta que permita aos trabalhadores serem mais produtivos”, realçou
o responsável, lembrando que essa tendência já se estava a consolidar com Portugal a manter-se bem
posicionado perante outros países da Europa do Norte e da Europa Central na capacidade de atração de
multinacionais, graças a alguns dos maiores trunfos do país – segurança, sol e qualidade de vida. A
certeza vem também das contas feitas pela consultora quando à procura por novos espaços – no início
do ano, a CBRE registava uma procura de espaços qualificados de escritórios ainda não satisfeita de
90.000 m2 em Lisboa e de 25.000 m2 no Porto para uma oferta existente de, respetivamente, cerca de
50.000 m2 e 35.000 m2. Valores que sustentam a resiliência das rendas. A CBRE não antecipa em 2021
alterações no valor das rendas prime que deverão manter-se em €25/m2/mês em Lisboa e
€18/m2/mês no Porto. A hora da logística O impacto da pandemia e o ritmo de recuperação será
distinto entre os diversos formatos de retalho. Os centros comerciais terão os seus resultados afetados
no primeiro trimestre de 2021 dado o atual confinamento, mas poderão contar com uma recuperação
gradual da procura a partir da Primavera, aponta o estudo da consultora. “Já os retail parks estão
sujeitos a um menor decréscimo na procura, sendo que algumas das atividades que integram até têm
registado resultados superiores a 2019, como são o caso dos supermercados, lojas de artigos para o
lar, bricolage e eletrónica de consumo”, referiu Carlos Récio, diretor do departamento de retalho. O
comércio de rua nas zonas prime irá continuar a ser fortemente impactado, enquanto não se observar o
retorno dos turistas, o que só se deverá acontecer, ainda que com uma expressão muito reduzida, na
época de verão. Nos casos do centro histórico de Lisboa e do Porto, muito dependentes do turismo, só
se deverá verificar uma recuperação mais consolidada em 2022, altura em que se prevê uma retoma
mais relevante no setor da aviação comercial, preconiza a CBRE. Com a pandemia a obrigar à contenção
nas compras presenciais, o comércio online irá consolidar-se e, com ele, “o crescimento exponencial do
setor logístico”, diz, por seu turno, Nuno Pereira da Silva, que lidera o departamento de logística da
CBRE. “Houve grandes adaptações dos players do mercado que foram obrigados a repensar toda a sua
estratégia comercial e no geral adaptaram-se bem”, referiu o responsável, acrescentando que “há muita
procura por estruturas ou edifícios mais pequenos perto das cidades”. A  disponibilidade de espaços de
logística vai continuar, porém, reduzida ao longo de 2021. Ainda assim,  começam a surgir “projetos de
construção especulativa”. As quebras verificadas na cadeia de abastecimento durante a pandemia
realçaram ainda a dependência de Portugal face ao exterior (principalmente de Espanha), evidenciando a
necessidade de criar hubs logísticos no País, pelo que se antecipam alguns movimentos neste sentido ao
longo do ano, refere-se no estudo. Turismo – recuperação só daqui a dois anos A recuperação do
turismo vai demorar face à grande dependência dos mercados externos, não se prevendo que o setor
atinja os níveis registados em 2019 antes de 2023-2024. Ainda assim, referiu Duarte Morais Santos,
diretor da área de Hotelaria na CBRE, em algumas regiões a retoma poderá ser muito rápida. “A
recuperação deverá acontecer a duas velocidades, consoante as regiões – o Algarve, por exemplo, se
tudo decorrer dentro do previsto com o programa de vacinação, poderá ter um dos melhores Verões de
sempre. Já Lisboa, que depende do turismo de negócios e de turistas como os brasileiros e americanos
vai demorar mais tempo a recuperar”. Também a Madeira e os Açores teriam todas as condições para
uma recuperação rápida mas estão muito dependentes do setor da aviação, sublinhou o responsável. O
desempenho hoteleiro vai continuar a ser mais positivo em zonas com menor densidade populacional
fruto do contexto pandémico, com as regiões Centro e do Alentejo a serem novamente as grandes
beneficiadas, tal como sucedeu em 2020. “É também expectável que as mudanças de hábitos e os
requisitos de segurança impulsionem a diversificação de produtos. O turismo de natureza e o de bem-
estar, os serviced apartments e boutique hotéis, e as second home em resorts turísticos afirmam-se
como soluções com perspetivas de crescimento”, refere-se no estudo. Preços das casas vão baixar?
Não, diz Patrícia Clímaco, diretora da Castelhana, parceira da CBRE para o mercado residencial. As taxas
de juro na concessão de crédito continuam baixas (o que estimula a compra de casa), os licenciamentos
estão ainda mais demorados (o que contém a oferta de produto novo) e a casa ganhou uma
importância ainda maior junto das famílias, condições perfeitas para que a procura de casa seja muito
maior que a oferta, o que vai assegurar uma certa estabilidade no valor das casas durante este ano, diz
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a responsável, acrescentando que ainda assim, poderá assistir-se a uma ligeira queda nos preços, a qual
deverá ser mais acentuada no produto de segunda mão. A manutenção das moratórias bancárias,
enquanto não se iniciar uma recuperação consistente da atividade económica, é também da maior
relevância para a estabilidade do setor, diz a CBRE. Embora seja um contexto difícil para fazer previsões,
a consultora aponta ainda para níveis de transação idênticos aos de 2020, isto é, cerca de 165 mil casas
vendidas. Os segmentos residenciais mais dependentes do mercado estrangeiro deverão continuar a ser
penalizados, não apenas pelas restrições de viagens, como também pela incerteza relativamente ao fim
do programa de vistos gold na região litoral. Entre os maiores desafios do residencial para 2021, Patrícia
Clímaco apontou a morosidade dos processos de licenciamento, as alterações legislativas e fiscais e a
digitalização do setor, para permitir agilizar os CPCV (contratos de promessa de compra e venda) e as
escrituras.
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JORNAL ECONÓMICO

12/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Patrões discutem com bancos extensão das moratórias
Líderes das confederações patronais dos sectores mais afetados pela pandemia, como o
turismo, comércio e serviços, reúnem com a banca.

Os líderes das confederações patronais dos sectores mais afetados pela pandemia, com encerramento
das atividades, como é o caso do comércio e serviços e o turismo foram chamados pela Associação
Portuguesa de Bancos (APB) para discutir o relacionamento destes sectores com a banca em temas
como financiamentos, capitalização e moratórias.Os encontros surgem depois de o ministro da
Economia ter prometido esta semana que o Governo vai lançar instrumentos de capitalização para as
empresas dos sectores mais afetados, bem como ponderar o prolongamento das moratórias numa
altura em que sobe de tom o ruído de fundo sobre os riscos de crédito em moratórias para o sector
financeiro e se transforme em malparado no término do período da sua aplicação.Conteúdo reservado a
assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor
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ECONOMIA ONLINE

12/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Empresas sem acesso à banca vão ter fundo de 750 milhões de
euros
Pedro Siza Vieira está a pressionar para que esta linha de apoio à tesouraria para micro e
pequenas empresas esteja pronta no final do mês. Banco Português de Fomento e O liver
Wyman montam operação.

O Banco Português de Fomento e a Oliver Wyman estão a trabalhar na criação de um fundo de 750
milhões de euros para emprestar diretamente às empresas que demonstrem não conseguir
financiamento junto da banca. A medida está prevista no Orçamento do Estado para o primeiro trimestre
deste ano. No entanto, o ECO sabe que o ministro da Economia está a pressionar para que a medida
esteja pronta já no final do mês.Esta quarta-feira no Parlamento, Pedro Siza Vieira, confirmou que já
está a trabalhar sobre este instrumento. “Porque sabemos que há dificuldades em certos segmentos de
empresas em aceder a uma relação com a banca é que estamos a trabalhar em algo que foi uma
proposta do PCP e de Os Verdes no âmbito do Orçamento do Estado que é o um fundo de tesouraria no
montante de 750 milhões de euros que permite conceder créditos não intermediados pela banca”, disse
o ministro, em resposta aos deputados.Em causa está a possibilidade que o BPF tem de “financiar
diretamente ao retalho as empresas”, uma opção que não vai fazer concorrência direta com a banca
comercial, garantiu o primeiro-ministro em junho de 2020, mas que “poderá estimular a banca comercial
a ser mais competitiva”.De acordo com o que ficou inscrito no Orçamento do Estado, a linha de apoio à
tesouraria para micro e pequenas empresas terá um prazo de reembolso máximo de dez anos, com um
período de carência de 18 meses. “São abrangidas pela linha as micro e pequenas empresas que se
encontrem em situação de crise empresarial, definida como tal nos termos legalmente previstos, e que
se comprometam a não reduzir, durante o período de um ano após a atribuição deste financiamento, o
número de postos de trabalho que apresentavam em 1 de outubro de 2020”, pode ler-se no artigo 185º
do OE.As regras permitem que o BPF apoie empresas em dificuldades, mas a Comissão Europeia obriga
a que esse apoio seja feito com condições de rentabilidade que uma instituição privada aceitaria. O
banco, apesar de agir como um “investidor de impacto”, tem de operar em condições de mercado. Isto
significa o BPF terá de demonstrar que quando apoia empresas em dificuldades o faz com condições de
rentabilidade que um privado aceitaria.O procedimento de concessão da linha de apoio à tesouraria é
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concretizado mediante simples requerimento, sublinha ainda o mesmo artigo que define o “final do
primeiro trimestre de 2021” para o Governo proceder “à criação e à regulamentação” desta linha de
apoio. Ou seja, a linha dispensa a intervenção dos bancos, intermediários de eleição nas linhas Covid,
porque “é a melhor forma de alavancar as empresas neste contexto” e porque os bancos acabam por
ajudar a avaliar o crédito às empresas, explicou Siza Vieira.Siza Vieira sublinhou que já tem a experiência
semelhante com a “linha de microcrédito de 100 milhões de euros, lançada para o Turismo, que tem
estado a ter uma grande procura pelas empresas do setor”.Ao que o ECO apurou, o Executivo está a
ponderar a hipótese de esta linha de 750 milhões ser financiada através de um empréstimo no âmbito do
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, aprovado esta quarta-feira no Parlamento Europeu, ou com
garantias do Orçamento do Estado, estando também em cima da mesa a possibilidade de ser subscrito
pelos bancos.António Costa começou por descartar a possibilidade de o país recorrer aos empréstimos,
mas na primeira versão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) apresentado pelo Governo em
Bruxelas, em outubro, prevê o recurso a empréstimos no valor de 4,3 mil milhões de euros do MRR para
investir em três áreas: capitalização das empresas e do Banco de Fomento, habitação social e aquisição
de comboios.Mas essa solução implicaria que a linha não poderia arrancar já, porque Estados-membros
ainda têm de submeter oficialmente os seus planos nacionais de recuperação e resiliência para aceder
aos fundos, que serão posteriormente avaliados pela Comissão Europeia e adotados pelo
Conselho.Outra alternativa seria o dinheiro ser avançado já e posteriormente ser substituído por esse
empréstimo, à semelhança do que acontece com o programa Apoiar Rendas que é financiado com 50
milhões de fundos nacionais e com 100 milhões do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Feder)
que poderão posteriormente ser substituídos pelo REACT EU quando este estiver disponível.O ECO
contactou oficialmente o Ministério da Economia e o Banco Português de Fomento, mas não obteve
respostas até à publicação deste artigo.
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JORNAL ECONÓMICO

12/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ET CETERA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 0

AVIAÇÃO TAP enfrenta ‘low costs’ mais agressivas em 2021
O reforço do ‘hub’ da Iberia no aeroporto de Madrid-Barajas, com a Air Europa ao lado
da Vueling, vai ser notado pela atividade da T AP no início da sua fase de restruturação –
se for aprovada por Bruxelas –, tornando a concorrência ainda mais agressiva num
mercado onde as ‘low cost’ como a Ryanair e a easyJet anseiam repartir entre si os ‘slots’
excedentes da T AP, ao mesmo tempo que outras concorrentes ambicionam ocupar o
espaço da transportadora aérea nacional.
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JORNAL ECONÓMICO

12/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ET CETERA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • NUNO MIGUEL SILVA

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 0

TAP viu voar quota de mercado para a maior parte da
concorrência
Companhia de bandeira transportou menos 13 milhões de passageiros nos aeroportos
nacionais em 2020. Impacto da pandemia foi pior do que para a maioria das outras
companhias que voam para Portugal.
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JORNAL ECONÓMICO

12/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONÓMICO

MADEIRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 0

Turismo, o desafio da superação | Teletrabalho: moda,
necessidade ou novo paradigma? | Conselho de Concertação das
Autonomias | Distorção absurda dos mercados financeiros
Por: RICARDO JORGE SILVA, EDUARDO LEIT E | Por: JOÃO PAULO GOMES | Por: T IAGO
FREITAS | Por: CELSO PEREIRA NUNES
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EXPRESSO

12/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2555

REACH: 0

Para Lisboa ser uma capital verde é necessário ter um aeroporto
verde a nível de emissões de CO2
Por: José Furtado, Engenheiro civil, especialista em transportes
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DIÁRIO DE COIMBRA

12/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 790

REACH: 0

Portugal vai voltar a receber Formula 1
Emoções do “Grande Circo" regressam ao traçado de Portimão
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JORNAL ECONÓMICO

12/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • NUNO MIGUEL SILVA

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 0

MSC Cruzeiros está “prontíssima” para reiniciar atividade em
Portugal | Em busca do “normal”
Por: Pedro Gouveia Alves
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JORNAL ECONÓMICO

12/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ÂNIA ATAÍDE

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 0

Portugal é o quinto país da zona euro que mais cresce este ano
A Comissão Europeia cortou o crescimento da economia portuguesa para 4,1%, devendo
regressar aos níveis pré-pandémicos em 2022.
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PÚBLICO

12/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 0

Número de unidades de alojamento local recua pela primeira vez
em Lisboa
Recuo no número de unidades registadas em Lisboa foi caso único, mas no distrito do
Porto o mercado quase estagnou
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JORNAL ECONÓMICO

12/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BANCA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • LÍGIA SIMÕES

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 0

Patrões discutem com APB extensão das moratórias
Líderes das confederações patronais dos sectores mais afetados pela pandemia, como o
turismo, comércio e serviços, reúnem com a banca
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ECONOMIA ONLINE

12/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Rescisões, reformas e licenças. Estas são as condições para sair
da TAP
T rabalhadores da companhia aérea encontraram já no portal da empresa as várias
opções de programas para os quais são elegíveis. O  processo vai decorrer até 14 de
março.

Os trabalhadores da TAP podem, desde esta quinta-feira, candidatar-se aos programas de saídas
voluntárias. O processo vai decorrer até 14 de março, estando a efetivação prevista até 31 de março.
As medidas disponíveis para os trabalhadores da companhia aérea são rescisões por mútuo acordo,
reformas antecipadas, pré-reformas, trabalho a tempo parcial e licenças sem vencimento.Cada
trabalhador encontrou, na sua área pessoal do portal do colaborador na intranet, as condições de acesso
e elegibilidade às medidas para as quais é elegível, bem como um simulador. Os números não estão
ainda fechados e irão depender da adesão ao part-time, por exemplo, para que se possa avaliar qual é a
redução na massa salarial. Em despedimentos — quer por mútuo acordo, quer por iniciativa da empresa
— deverão sair 800 pessoas.O CEO Ramiro Sequeira e o chairman Miguel Frasquilho informaram, numa
comunicação interna a que o ECO teve acesso, que consoante a “análise ao nível de adesão às medidas
voluntárias”, poderão ser implementadas “outras medidas necessárias ao ajuste da estrutura de custos
laborais compatível com o atual e projetado nível de operação e de receita”. A comunicação interna foi
feita depois de o conselho de administração ter aprovado todos os acordos de emergência celebrados
com os sindicatos.Os acordos de emergência definem a relação laboral após a suspensão dos acordos
de empresa resultante de a TAP ter sido decretada empresa “em situação económica difícil”. Estes ainda
têm de ser ratificados pelos sindicatos dos pilotos e dos tripulantes, o que — se não acontecer — poderá
dar lugar ao regime sucedâneo e implicar mais despedimentos imediatos. Para já, estas são as condições
das medidas voluntárias: Acordos na TAP enfrentam 3 provas de fogo. Sucedâneo é opção Ler Mais
Rescisões por mútuo acordo com bónus de 25% e 2,5 salários A rescisão por mútuo acordo será
calculada nos termos da legislação em vigor, com uma majoração de 25% e uma bonificação adicional
de 2,5 salários. O limite é, no máximo, de 250 mil euros aplicável aos pilotos, mas poderá ser diferente
para outras categorias profissionais dentro da empresa. Mas há a possibilidade de cada trabalhador
acabar por receber mais.Caso o valor da rescisão seja superior a 50 mil euros, este será pago de forma
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fracionada ao longo de três anos: 40% são pagos no momento da rescisão, 30% em 2022 e 30% em
2023, sendo que aos valores pagos nos próximos dois será acrescida uma bonificação de 5%. Além
deste acréscimo, serão ainda pagas as anuidades técnicas.Os pilotos que tenham sido admitidos depois
de 2007 mantêm o capital que tinham acumulado no fundo de pensões, enquanto os profissionais com
maior antiguidade têm direito ao proporcional do prémio de jubilação (pago no momento da reforma).
Quem decidir sair através desta opção de rescisão por mútuo acordo, terá ainda acesso ao fundo de
desemprego, bem como dois anos de seguro de saúde e benefício de facilidades de passagem. PCP diz
que acordo é repressão contra os funcionários da TAP Ler Mais Reformas antecipadas a partir dos 62
anos de idade Os trabalhadores mais velhos encontraram também na sua área pessoal a opção de
reforma antecipada ou pré-reforma. No primeiro caso, são elegíveis pessoas com mais de 62 anos de
idade (a completar em 2021) e 40 anos de descontos. Já o segundo, poderá abranger trabalhadores
com 61 anos.A grande diferença é que as reformas antecipadas representam um encargo adicional para
a Segurança Social — e tem, por isso, de ser negociado com esta entidade –, enquanto nas pré-
reformas é a empresa que assume os custos. Como o ECO avançou, os sindicatos identificaram mais de
cinco centenas de pessoas em condições de aderirem a reforma ou pré-reforma. No entanto, o número
pretendido pela TAP será menos de metade. Licenças sem vencimento com mínimo de dois anos Há
opções que não implicam a saída definitiva. É o caso das licenças sem vencimento, que têm um período
mínimo de dois anos, podendo o período ser reduzido, mas apenas por iniciativa da empresa. Quem
decidir por esta opção deixa de receber vencimento, mas mantém dois benefícios pelos dois anos: o
seguro de saúde pelo período nos termos que vigorarem na TAP, bem como as facilidades de passagem.
Governo põe mais dinheiro na TAP se juros forem muito altos Ler Mais Trabalho a tempo parcial ainda só
para alguns É também o caso do part-time. Os trabalhadores poderão candidatar-se a um regime de
redução das horas trabalhadas e da remuneração correspondente. Esta possibilidade é já possível para
trabalhadores de terra, mas não para tripulantes e pilotos. Segundo o ECO apurou, a razão para a
diferenciação prende-se com o facto de os sindicatos que representam estas duas categorias
profissionais ainda não terem ratificado os acordos de emergência.No caso do Sindicato Nacional do
Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), o acordo em cima da mesa prevê já part-time obrigatório
com o respetivo ajustamento de remuneração. No entanto, poderá haver trabalhadores que prefiram
uma redução superior e essa possibilidade poderá ser-lhes dada. Já no caso Sindicato dos Pilotos da
Aviação Civil (SPAC) e do Sindicato Independente de Pilotos de Linha Aérea (SIPLA) não é obrigatório. Em
sentido contrário, se os acordos não forem ratificados e a TAP avançar unilateralmente com o regime
sucedâneo, não deverá haver lugar as estas medidas.
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CORREIO DA MANHÃ

12/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 0

O AMIGO DA GERINGONÇA
Pro Rui Zink
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JORNAL DE NOTÍCIAS

12/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS REIS RIBEIRO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

Novo confinamento custa ao país perto de mil milhões |
Restaurantes dizem-se prejudicados pela taxa da Uber Eats |
Turismo pagou menos 20 milhões em salários |Pandemia tira 300
milhões aos lucros do banco público
Novo confinamento custa ao país perto de mil milhões | Restaurantes dizem-se
prejudicados pela taxa da Uber Eats | T urismo pagou menos 20 milhões em salários
|Pandemia tira 300 milhões aos lucros do banco público
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CORREIO DA MANHÃ

12/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • WILSON LEDO

FAV: 3

AVE: € 6670

REACH: 0

Recuperação será mais lenta em 2021
Confinamento e retoma difícil do turismo põem País a crescer menos do que o previsto
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JORNAL DE NEGÓCIOS

12/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAFAELA BURD RELVAS

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 0

Pandemia vai acelerar venda de hotéis em 2021
A CBRE antecipa que alguns operadores do setor do turismo vão ver-se obrigados a
vender unidades hoteleiras este ano
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EXPRESSO

12/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 0

Medidas que não fazem sentido. Ou fazem?
As atuais restrições à vida normal impostas pela crise sanitária nem sempre são fáceis de
perceber e de cumprir.
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VISÃO

12/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Open da Austrália: Proibidos espetadores devido a surto de
covid-19 em hotel
O estado de Victoria anunciou um novo confinamento e proibiu espetadores no Open da
Austrália durante cinco dias a partir de sábado

O estado de Victoria anunciou hoje um novo confinamento e proibiu espetadores no Open da Austrália
durante cinco dias a partir de sábado, devido a um surto de covid-19 num hotel usado para
quarentenas.Com as novas restrições, os residentes apenas podem sair de casa para comprar
mantimentos essenciais, para terem acesso a cuidados de saúde, para exercício e trabalho essencial. Já
o torneio será autorizado a continuar, mas sem espetadores.As escolas estarão fechadas de segunda a
quarta-feira, e não haverá casamentos ou serviços religiosos.Os adeptos, que chegaram hoje a
Melbourne Park antes do anúncio, foram instruídos à entrada para manterem o distanciamento social,
aplicarem desinfetante nas mãos e a cobrirem também o nariz com as máscaras.O Open da Austrália foi
o primeiro torneio do Grand Slam num ano a permitir assistências consideráveis.Após a epidemia de
covid-19 se ter tornado uma pandemia, Wimbledon foi cancelado, os adeptos não foram permitidos no
Open dos Estados Unidos e o número de espetadores no Open de França foi fortemente restringido.Ao
abrigo do plano inicial do Open da Austrália, o Governo permitiu até 30 mil pessoas diariamente em
Melbourne Park, ou cerca de 50% da capacidade. A maior assistência diária nos primeiros quatro dias foi
de 21.010, na quinta-feira.O fim do torneio está marcado para a meia-noite de quarta-feira (hora local),
quando serão tomadas decisões sobre as restrições.JMC // EJ
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