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Tribunal trava despedimento coletivo na base de Lisboa da
Ryanair
Os tripulantes Susana Cristina do Rosário, Filipa Almeida, Susana Venâncio, Vera Lúcia
Cardoso, Zélio T eixeira Pinto e Ana Paula Ribeiro viram ser suspendida pelo T ribunal
Judicial da Comarca de Lisboa a decisão de despedimento na Ryanair relativa à base de
Lisboa desta companhia low-cost. O Sindica

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa no Juízo do Trabalho de Lisboa travou o despedimento coletivo
que a Ryanair tinha em curso na sua base de Lisboa, informou ao Jornal Económico uma fonte próxima
ao Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Trata-se do Processo 1820/21.8T8LSB, em
que o respetivo juiz conclui pela “ilicitude do despedimento”, referindo que, “no que tange aos motivos
em si mesmos, não se logrou demonstrar que existisse um lugar compatível com a posição dos
requerentes, que pudesse ser ocupado por estes”, e dos que indicam, “nenhum deles era suscetível de
ser ocupado por eles posto que não havia vagas disponíveis”.“Por todo o exposto e com os
fundamentos invocados o Tribunal julga procedente a presente providência cautelar e suspende a decisão
de despedimento com a reintegração dos requerentes”, conclui o juiz na sentença.Desta forma, os
tripulantes Susana Cristina Pereira do Rosário, Filipa Manuela Dias Almeida, Susana Abrantes Venâncio,
Vera Lúcia Garcia Cardoso, Zélio Humberto Teixeira Pinto e Ana Paula Martins Ribeiro viram ser
suspendida a decisão de despedimento na Ryanair, julgando o tribunal procedente o procedimento
cautelar de suspensão de despedimento coletivo intentado contra RYANAIR DAC.Segundo a sentença, foi
declarada a “ilicitude do despedimento coletivo nos termos do artigo 383.º do Código do Trabalho e,
consequentemente, a suspensão do mesmo até decisão transitada em julgado sobre a mesma,
reintegrando os requerentes com a inerente retribuição a que tiverem direito”.O SNPVAC refere em
comunicado que “foi com grande satisfação que recebemos durante o dia de hoje a decisão proferida
pelo Tribunal do Trabalho de Lisboa acerca da providência cautelar interposta após o despedimento
coletivo levado a cabo pela Ryanair na base do Lisboa, a qual foi favorável aos tripulantes”, considerando
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que “esta decisão foi uma primeira vitória num processo que se prevê moroso, mas é, indubitavelmente,
o corolário da determinação inexpugnável dos tripulantes que há muito, juntamente com o SNPVAC,
lutam para que a Ryanair cumpra a lei portuguesa”.Ainda que no âmbito de uma providência cautelar, “o
Tribunal veio a concordar com os argumentos invocados pelos tripulantes de que o processo de
despedimento coletivo não seguiu todos os trâmites legais, considerando que o mesmo é, ainda que
provisoriamente, ilícito o que implica que todos os tripulantes que levaram o tema a tribunal, tenham de
ser agora reintegrados”, refere o comunicado do SNPVAC.“Naturalmente que esta decisão está sujeita a
recurso e para além disso será necessário avançar com uma ação ‘principal’ para que o tribunal possa
apreciar a fundo todas as questões apontadas pelos tripulantes e pronunciar-se, ainda, sobre os créditos
laborais que permanecem em dívida e que há muito são discutidos, como são exemplo disso o pedido de
pagamento de subsídios de férias, de natal e dos 22 dias de férias, entre outros”, refere o
sindicato.Existe “um longo caminho a percorrer, mas sem dúvida que hoje é um dia muito importante
para o reconhecimento dos direitos dos nossos associados e da soberania da lei portuguesa”, comenta o
SNPVAC, dirigindo “uma palavra de força a todos aqueles que não se conformaram com uma decisão
manifestamente injusta e que viram hoje ser dado um passo importante na defesa dos seus
direitos”.Relativamente aos “processos pendentes dos Crewlink informamos que ainda nos encontramos
a receber a documentação solicitada bem como as respostas da segurança social, mas o nosso
departamento jurídico já se encontra a analisar as centenas de documentos enviados e a preparar os
mesmos para seguirem para tribunal”, adianta o comunicado.“Relembramos a urgência do envio de toda
a documentação o mais organizada possível bem como da necessidade de, para quem ainda não o fez,
apresentarem o pedido de apoio judiciário junto da segurança social, evitando assim o pagamento de
custos elevados e desnecessários por parte do SNPVAC, que se encontra em braços com centenas de
ações em tribunal”, alerta o sindicato. Ler mais
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Pandemia afasta 12 milhões de estrangeiros e tira 3 mil milhões
em receita
As unidades de alojamento receberam 10,5 milhões de hóspedes em 2020, seis milhões
dos quais residentes em Portugal.

Quase um ano depois do ido primeiro confinamento no país, em março do ano passado, o retrato da
pandemia para o alojamento turístico está terminado: quebras de mais de 60% em hóspedes, dormidas
e proveitos, revelam os dados finais do Instituto Nacional de Estatística referentes a 2020.As
consequências e repercussões que a covid-19 teria sobre o turismo eram desconhecidas naquela altura.
Ainda em janeiro, em entrevista ao Dinheiro Vivo, Francisco Calheiros, presidente da Confederação do
Turismo de Portugal, recordava que "no início da pandemia, a nossa primeira reunião foi para saber se
conseguiríamos salvar a Páscoa de 2020".Depois de anos sucessivos de recordes, janeiro e fevereiro do
ano passado começavam a delinear aquele que seria mais um bom ano para o destino Portugal. A
grande preocupação prendia-se com a capacidade do aeroporto de Lisboa e com a necessidade de
acelerar a expansão da capacidade aeroportuária. Aliás, nesses dois meses, o número de hóspedes,
dormidas e proveitos estava acima do período homólogo. Mas entre janeiro e março, o novo
coronavírus galgou fronteiras e aterrou na Europa levando a mudanças para a atividade turística.O
confinamento em Portugal, e um pouco por toda a Europa - principais mercados emissores de turistas -,
e o fecho de fronteiras levaram a que os meses de abril e maio fossem quase nulos para a atividade
(abril contou com 53 mil hóspedes, contra os 2,3 milhões no mesmo mês de 2019; e maio com mais
de 136 mil, o que compara com os 2,6 milhões de 2019), tendo muitas unidades encerrado ou ficado
abertas, prestando sobretudo apoio a profissionais de saúde que não podiam regressar a casa ou
preferiam não o fazer.Os meses de verão ainda permitiram uma lufada de ar fresco, sobretudo com os
residentes a viajarem dentro do território, ajudando assim a atividade turística. Mas no último trimestre a
evolução da pandemia determinou a aplicação de novas medidas restritivas, o que pressionou o
turismo.As contas finais mostram que as unidades de alojamento para turistas (que inclui a hotelaria e o
alojamento local com mais de dez camas, que é uma fatia pequena do AL em Portugal) contaram com
10,5 milhões de hóspedes, dos quais 3,98 milhões não eram residentes. Estes viajantes foram
responsáveis por 25,9 milhões de dormidas, 12,3 milhões das quais foram realizadas por residentes no
estrangeiro.As quebras face a 2019 ultrapassam os 61%. Em 2019, nas unidades de alojamento em
Portugal tinham ficado 27,1 milhões de hóspedes - dos quais 16,4 milhões eram estrangeiros - e tinham-
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se registado 70,1 milhões de dormidas. Os números deixam assim claro que houve menos 16,6 milhões
de pessoas nas unidades de alojamento no ano passado. Houve, comparando com 2019, menos 12,5
milhões de turistas estrangeiros.Grande parte dos hóspedes pernoitou na hotelaria em Portugal,
maioritariamente em hotéis. Quase todas as regiões do país sofreram quebras homólogas superiores a
50%. Destaque, ainda assim, para a Área Metropolitana de Lisboa, que registou uma descida na ordem
dos 70% tanto em hóspedes como em dormidas. O turismo de cidade foi um dos mais afetados à
escala global devido às dificuldades em manter o distanciamento social. Por outro lado, o Alentejo, com
áreas maiores que permitem que mais facilmente haja distanciamento, foi o que registou uma queda
menos pronunciada: 44,6% nos hóspedes e 37,4% nas dormidas.Com muito menos hóspedes e
dormidas, e praticamente sem eventos em grande parte do ano, os proveitos tiveram uma queda
expressiva. Os proveitos totais cifraram-se nos 1,4 mil milhões de euros no ano passado, menos 66,1%
face a 2019, ano em que ficaram nos 4,29 mil milhões. O alojamento para turistas perdeu assim 2,89
mil milhões de euros com a pandemia.Sem festas ou outro tipo de eventos, o aluguer de quartos foi a
principal fonte de receita das unidades de alojamento. Os proveitos por aposento ascenderam a 1,08 mil
milhões de euros, um decréscimo de 66,3%.A pandemia continua bem presente na Europa. As restrições
continuam elevadas um pouco por toda a Europa. A Páscoa do ano passado "não foi salva", tendo sido
passada em confinamento, tal como possivelmente acontecerá neste ano, dadas as indicações
existentes neste momento.Desde meados de janeiro que vigora um novo confinamento, existindo
muitas restrições a viagens tanto em Portugal, como no Velho Continente. Por isso, e apesar de ainda
não serem conhecidos os dados, o primeiro trimestre deste ano deverá também ser de elevados
prejuízos para o turismo. Para tentar "salvar" o verão, a União Europeia revelou nas últimas horas que
estava a estudar várias opções para facilitar viagens.
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UE/Presidência: Ligações transfronteiriças com 110 ME para
infraestruturas rodoviárias
O Governo prevê investir 110 ME em infraestruturas rodoviárias para assegurar as
ligações transfronteiriças entre Portugal e Espanha, inclusive a construção de duas
pontes, segundo o PRR

O Governo prevê investir 110 milhões de euros em infraestruturas rodoviárias para assegurar as ligações
transfronteiriças entre Portugal e Espanha, inclusive a construção de duas pontes, segundo o Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR), colocado hoje em consulta pública.Previstas na Estratégia Comum de
Desenvolvimento Transfronteiriço (ECDT), acordo estabelecido entre Portugal e Espanha, em outubro de
2020, as infraestruturas rodoviárias a investir no PRR são a nova ponte entre Sanlucar del Guadiana e
Alcoutim, e a ponte internacional sobre o rio Sever entre Cedillo e Nisa.Estão também previstas
intervenções na Estrada Nacional (EN) 103, entre Vinhais e Bragança, no Itinerário Complementar (IC)
31, entre Castelo Branco e Monfortinho, e na ligação de Bragança a Puebla de Sanabria, segundo o PRR,
colocado em consulta pública pelo Governo.O montante total de 110 milhões de euros visa “alavancar o
desenvolvimento da mobilidade transfronteiriça e a redução dos custos de contexto concretizando um
conjunto de investimentos”, apontou o executivo, adiantando que os investimentos rodoviários serão
promovidos pela Infraestruturas de Portugal.Em relação à construção das pontes sobre o rio Sever e o
rio Guadiana, as intervenções devem ser promovidas pelas Comissões de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo e do Algarve.O PRR contempla um total de 833 milhões
de euros para infraestruturas no sentido de “reforçar a resiliência e a coesão territorial, aumentar a
competitividade do tecido produtivo e contribuir para a redução dos custos de contexto, em particular no
acesso aos mercados”.Dessa verba, além dos 110 milhões de euros para ligações transfronteiriças,
estão previstos 110 milhões de euros para Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) e 362,9 milhões de
euros para ‘missing links’ e aumento de capacidade da rede, com intervenções rodoviárias em várias
infraestruturas, inclusive no Itinerário Principal (IP) 3, na EN14, na EN4, no IC35, no IP2, na EN344, na
EN125, no IC2 e no IP8.Nas AAE, há ainda o montante de 190 milhões de euros para acessibilidades
rodoviárias, com o objetivo de constituir o “suporte mais adequado para garantir a entrada e saída de
mercadorias de forma eficiente e económica”.Entre as intervenções previstas nestas acessibilidades
estão o Parque Industrial do Mundão, a Zona Industrial de Riachos, o Parque Empresarial de Camporês, a
Área Industrial de Fontiscos, a Área Empresarial das Palhagueiras em Torres Vedras, a Zona Industrial de
Cabeça de Porca, o Avepark – Parque de Ciência e Tecnologia das Taipas (Guimarães), entre outros.No
investimento em infraestruturas estão também 60 milhões de euros para circuitos logísticos na Rede
Viária Regional dos Açores, o que inclui “a melhoria das acessibilidades aos centros populacionais e aos
núcleos de atividade económica e às principais infraestruturas de acessibilidade das ilhas, o aeródromo/
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aeroporto e os portos marítimos, a intervenção nas variantes e circulares aos principais centros urbanos,
a instalação de terminais rodoviários e de estacionamento fora dos centros urbanos, e a requalificação
da sinalética”.O Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, para aceder às verbas comunitárias pós-
crise da covid-19, prevê 36 reformas e 77 investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização, num
total de 13,9 mil milhões de euros em subvenções.Depois de um rascunho apresentado à Comissão
Europeia em outubro passado, e de um processo de conversações com Bruxelas, o Governo português
colocou hoje em consulta pública a versão preliminar e resumida do Plano de Recuperação e Resiliência
(PRR). SSM (HFI) // ROC
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ETC prevê retoma lenta das viagens na Europa esta primavera e
lento regresso a “nova normalidade” no verão e outono de 2021
| Ambitur
Com a pandemia da Covid-19 a entrar no seu segundo ano, o seu impacto global continua
a pesar fortemente sobre os destinos europeus e a economia do turismo global. A mais
recente edição do relatório da European T ravel Comission (ET C) – “European T ourism
T rends & Prospects” monitoriza o impacto do novo coronavírus sobre o setor e de que
forma a atividade das viagens deverá retomar em 2021 perante as atuais vagas de
infeções e o arranque lento dos programas de vacinação.

Com a pandemia da Covid-19 a entrar no seu segundo ano, o seu impacto global continua a pesar
fortemente sobre os destinos europeus e a economia do turismo global. A mais recente edição do
relatório da European Travel Comission (ETC) – “European Tourism Trends & Prospects” monitoriza o
impacto do novo coronavírus sobre o setor e de que forma a atividade das viagens deverá retomar em
2021 perante as atuais vagas de infeções e o arranque lento dos programas de vacinação.Segundo a
análise, a chegada de turistas internacionais à Europa caiu 70% em 2020 face ao ano anterior. Apesar
dos desafios de distribuição que têm pesado sobre a União Europeia nas últimas semanas, o
desenvolvimento das vacinas por toda a Europa e melhores programas de testagem e rastreio oferecem
alguma esperança para o abrandamento das restrições de viagens em 2021. No entanto, o regresso aos
padrões de procura internacional típicos será gradual, diz a ETC, com os níveis de 2019 a voltarem
apenas em 2023.Eduardo Santander, diretor executivo da ETC, afirma que “acreditamos que a retoma
lenta das viagens possa ocorrer na primavera em toda a Europa com um lento regresso a uma «nova
normalidade» no verão e outono de 2021. A retoma das viagens acontecerá porém com novos hábitos
dos consumidores, que exigem uma forte adaptação e reações ágeis por parte do setor do turismo.
Garantir oportunidades de viagem seguras deverá tornar-se uma prioridade para os destinos com os
viajantes potenciais a viajarem mais perto de casa e para destinos menos conhecidos”.Todos os
destinos europeus analisados registaram quebras nas chegadas entre 51% e 85% em 2020, com um
em cada três destinos a assumir declínios entre os 70% e os 79%. Ao observar os países que dependem
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mais fortemente dos mercados internacionais, os resultados são ainda piores, com Montenegro a
registar uma diminuição de 85%, o Chipre de 84%% e a Roménia de 83%. Em Espanha, onde o turismo
representa 12% do PIB do país, a perda de chegadas dos seus principais mercados (Reino Unido,
Alemanha, França, Países Baixos e Itália) levou a uma descida de 77% nas chegadas de turistas
internacionais.As chegadas de turistas a Portugal, Sérvia, Malta e Hungria (todos -75%) também caiu. Do
outro lado encontramos a Áustria (-53%) que registou uma das quedas mais leves no que diz respeito
às chegadas, dependendo bastante de viagens curtas pelo país que beneficiaram o turismo em 2020.
Porém, os níveis de contágio das últimas semanas levaram a Áustria a introduzir uma proibição no que
diz respeito ao turismo no início de 2021.O desempenho da indústria A indústria da hospitalidade tem
sido uma das mais afetadas, com a quebra da procura a levar muitos hotéis a permanecerem fechados
durante quase todo o ano de 2020, registando uma descida de 54% nas taxas de ocupação. Um
abrandamento mais rápido das restrições às viagens domésticas e uma forte procura por parte dos
residentes para viajarem localmente apoiou alguns hotéis que continuaram abertos mas uma segunda
vaga da Covid-19 travou as viagens.Quanto à indústria da aviação, a esperança de uma ligeira
recuperação em 2021 foi arrasada com a reintrodução de confinamentos pela Europa devido a novos
surtos no inverno de 2020. As últimas previsões da IATA apontam para que a Europa seja a região mais
afetada em 2021 no que diz respeito aos prejuízos das companhias aéreas, com uma descida estimada
de 11.9 mil milhões de dólares. Os dados anuais indicam um recorde mínimo no tráfego aéreo dos
passageiros na Europa (-69,3%).Viagens corporativas na Europa pós-pandémica A pandemia provou ser
uma oportunidade para reavaliar práticas existentes e a gestão de relações empresariais, e as viagens
corporativas em específico. Isto resultou em pedidos para que as empresas se tornassem mais
conscientes do impacto ambiental das suas viagens, levantando questões sobre se as viagens
corporativas alguma vez regressarão aos níveis pré-pandémicos.O relatório da ETC indica que as
previsões no que diz respeito ao colapso das viagens de trabalho provavelmente não vão materializar-
se, já que as reuniões cara-a-cara permanecerão como um ativo essencial das relações de trabalho.
Uma pesquisa da SAP Concur em meados de 2020 sublinha a importância do contacto cara-a-cara, com
92% dos viajantes a corporativos a esperar que as suas empresas tenham resultados negativos devido
às restrições de viagens, incluindo um número reduzido de contratos e negócios assinados e diminuições
de angariação de novos clientes/negócios. A retoma das viagens internacionais corporativas a níveis pré-
Covid-19 deverá ocorrer em 2024, com as viagens corporativas domésticas a recuperarem mais
depressa em 2023.
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Presidente da CTP: "O impacto provocado pela pandemia coloca-
nos num cenário desolador"
O impacto da pandemia no sector afetou o saldo das contas externas nacionais em 10 mil
milhões de euros no ano passado. E Francisco Calheiros, presidente da Confederação do
Turismo de Portugal, não é meigo para a atuação do Governo.

O agravar diário dos números de infetados e mortos com a Covid-19 exigiu um novo confinamento
geral, piorando ainda mais as perspetivas de recuperação. O turismo e a aviação civil são dos sectores
mais afetados pelo impacto da pandemia e estão umbilicalmente dependentes.E Portugal não é exceção
nesta matéria, antes pelo contrário. O agudizar do número de infetados e de mortos, o regresso ao
confinamento geral e o aperto sucessivo das medidas restritivas estão a nublar cada vez mais as
perspetivas de recuperação de um sector já muito castigado em 2020, com evidentes consequências
para a economia nacional, não só a nível de PIB, mas também de exportações e de emprego.Em
entrevista exclusiva ao Jornal Económico, Francisco Calheiros, presidente da CTP – Confederação do
Turismo de Portugal, revela que “o impacto provocado pela pandemia no turismo em Portugal é
francamente negativo, o que nos coloca num cenário desolador”.Qual o impacto da Covid-19 na
atividade do sector do turismo em Portugal em 2020 em comparação com o ano anterior?O impacto
provocado pela pandemia no turismo em Portugal é francamente negativo, o que nos coloca num
cenário desolador. A estimativa da CTP é de quebras de 65% em todos os seus indicadores em 2020. A
nossa previsão é a de que as receitas turísticas devem situar-se nos 8 mil milhões de euros, o que
representa um decréscimo de 57% face ao ano anterior. O impacto será negativo de cerca de 10 mil
milhões de euros no saldo das contas externas portuguesas, colocando em causa o seu equilíbrio obtido
nos últimos anos com a contribuição decisiva do turismo.No que respeita ao saldo da balança turística,
este deve situar-se nos 6 mil milhões de euros, menos 62% do que em 2019. Estimamos também uma
quebra de dormidas na ordem dos 65%, com os proveitos totais da hotelaria, alojamento local, turismo
no espaço rural e turismo habitação a registarem uma quebra na ordem dos três mil milhões de euros.
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No que se refere ao movimento de passageiros nos aeroportos nacionais, sofrerá uma quebra idêntica
em termos de percentagem, e no que respeita aos passageiros de cruzeiros marítimos as quebras serão
superiores a 80%. As receitas do transporte aéreo de passageiros deverão registar uma quebra na
ordem dos 60%, atingindo cerca de dois mil milhões euros. A atividade do rent-a-car ligeiros de
passageiros deverá também diminuir entre 65% a 70%, sendo que na componente turística a quebra
será na ordem dos 80%.Em termos de emprego, é preciso lembrar que o turismo em 2019 foi
responsável por mais de 300 mil empregos diretos em 2019, entre alojamento, restauração e agências
de viagem. Recordo também que, segundo o INE [Instituto Nacional de Estatística], entre fevereiro e
setembro, a economia portuguesa perdeu 83,3 mil empregos, muito deles no turismo. As empresas
estão a tentar manter os postos de trabalho, mas com as dificuldades que enfrentam poderão não o
conseguir fazer por muito mais tempo.Qual o impacto destas quebras na economia nacional como um
todo?Sendo o sector do turismo, a maior atividade económica exportadora do país em 2019,
responsável por 52,3% das exportações de serviços e por 19,7% das exportações totais, e com as
receitas turísticas a registaram um contributo de 8,7% para o PIB [Produto Interno Bruto] nacional, não
será difícil concluir que o impacto será muito significativo. A economia portuguesa continuará a precisar
do turismo, pelos seus efeitos multiplicadores, pelo seu contributo à balança de pagamentos, pelo valor
acrescentado à economia, pela capacidade de geração de emprego, pelo desenvolvimento da sociedade,
pela coesão territorial e social que gera, pela valorização das cidades e pela projeção da imagem do
país.Considerava-se que a Páscoa poderia ser um bom barómetro para a retoma da atividade do sector
em Portugal. Ainda pode ser a ‘tábua de salvação’ para os empresários do sector ou as melhores
hipóteses apontam agora para o verão? Quais são agora as perspetivas de recuperação do sector que
antes apontavam para 2023 ou 2024 como horizonte temporal para o ‘breakeven’ das perdas
registadas em 2020?O ano de 2021 continua a ser bastante incerto, com as economias mundiais sob
grande pressão e estando o processo de vacinação ainda no início. O cenário agravou-se muito nas
últimas semanas, nomeadamente, em relação ao número de infetados e também às medidas mais
restritivas apresentadas pelo Governo. É um exercício de risco neste momento difícil fazer uma previsão
até abril e muito menos desenharmos uma perspetiva do sector num horizonte tão longo como 2023 ou
2024. Mas de uma coisa temos a certeza: consoante as medidas impostas, e quanto mais restritivas
forem, pior será para o turismo, e desta forma, para a economia nacional.Quais são os segmentos e as
áreas geográficas mais afetados pela pandemia no sector do turismo em Portugal?Todos os segmentos
do turismo foram afetados desde o início da pandemia, uns mais do que outros. O turismo vive de
deslocações, e se estas não podem ser realizadas, devido ao confinamento e às restrições de circulação
entre concelhos, será de esperar que todas as áreas geográficas e todas as atividades que tenham forte
ligação ao turismo, tenham sido altamente afetadas pela pandemia. Recordo que há atividades que estão
encerradas desde março, como é o caso da animação noturna.O Eurocontrol prevê quebras de tráfego
para 2021 e a retoma do sector da aviação civil apenas para 2024. Tendo em conta que Portugal é um
destino em que cerca de 90% dos turistas chegam por via aérea, quais as soluções que preconiza para
superar este cenário negativo?A CTP elaborou um Plano de Retoma do Turismo Português, em que
fizemos uma análise sobre a atual conjuntura do turismo português. Apresentámos um pacote de
medidas para os diversos ramos da atividade, nomeadamente na aviação, apontando como prioridade o
regresso ao quadro operacional de Open Skies, o apoio equivalente às que os concorrentes europeus
vão ter, a criação de linha de crédito específica para o sector da aviação com as mesmas condições das
demais criadas para os outros sectores da economia no âmbito dos apoios Covid-19; a isenção do IVA
[Imposto sobre o Valor Acrescetado] sobre o combustível das aeronaves ao serviço das escolas de
aviação; a isenção de taxas anuais de renovação dos certificados e licenças de exploração; a redução ou
mesmo isenção das taxas de parqueamento das aeronaves até à retoma da procura; o alinhamento e
clarificação das medidas de controlo sanitário e de reposição das condições de movimentação de
pessoas na Europa; a flexibilidade laboral a nível de definição de horários e regime de turno e a
reestruturação do SEF – Serviços de Estrangeiros e Fronteiras nos aeroportos.Qual o balanço que fazem
da atuação do Governo durante a pandemia?Infelizmente, o atual cenário da pandemia em Portugal não
nos permite fazer uma avaliação muito positiva. No que se refere às medidas de apoio à economia,
lamentamos os sucessivos atrasos na sua aplicação. O tempo que medeia entre o seu anúncio e a
chegada efetiva à economia real é demasiado longo. Nenhuma empresa tem reservas financeiras para
resistir a 11 meses de encerramento. Ler mais
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SIC NOTÍCIAS

16/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Santos Silva considera inútil decisão britânica de proibir voos
com origem em Portugal
Em entrevista ao jornal britânico T he T elegraph, o ministro dos Negócios Estrangeiros diz
que a grande ameaça para os portugueses é a variante britânica.

Desde 15 de janeiro, que estão proibidas as chegadas de Portugal e outros 33 países de risco ao Reino
Unido. Só britânicos e imigrantes residentes estão autorizados a regressar a casa. Mas desde segunda-
feira que têm que fazer quarentena de 10 dias em hotel, pago pelo passageiro.Esta terça-feira, em
entrevista ao Telegraph, o ministro dos Negócios Estrangeiros português confessa ter ficado
surpreendido com a inclusão de Portugal na lista vermelha. Augusto Santos Silva diz que a decisão é
inútil, não só porque os portugueses estão proibidos de viajar, mas também porque Portugal suspendeu
todas as ligações com o Reino Unido.Ao Telegraph, Augusto Santos Silva diz que a grande ameaça para
os portugueses é a variante britânica. A aparente tensão nas relações entre Portugal e o Reino Unido já
vem do Verão. Na altura, Portugal foi excluído dos corredores aéreos, durante algum tempo. Uma
decisão mal vista em Lisboa.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

16/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Tribunal do Trabalho considera ilícito despedimento de tripulantes
da Ryanair em Lisboa
O T ribunal do T rabalho de Lisboa deu razão à providência cautelar interposta pelo
Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) relativamente ao
despedimento de tripulantes da Ryanair em Lisboa, disse um dirigente sindical à Lusa.

De acordo com Ricardo Penarroias, da direção do SNPVAC, "o despedimento englobava seis tripulantes
da Ryanair da base de Lisboa", tendo sido efetivado em janeiro, e agora "foi considerado ilícito" pelo
tribunal. "O processo iniciou-se em princípios de janeiro, em que se deram todos os passos jurídicos",
tendo sido ainda criada uma comissão com a mediação da Direção-Geral do Emprego e das Relações de
Trabalho (DGERT), "que não chegou a uma conclusão, acabando a companhia por decidir, uma vez mais,
avançar com o processo de despedimento". A companhia aérea é, assim, para já, obrigada a reintegrar
os trabalhadores, mais ainda pode recorrer, de acordo com o dirigente do SNPVAC. A decisão hoje
conhecida equipara-se à conhecida em janeiro relativamente aos tripulantes da base do Porto, em que o
tribunal do trabalho da Maia declarou ilícito o despedimento de nove tripulantes da Ryanair, no âmbito de
uma providência cautelar, obrigando a reintegrá-los. De acordo com a sentença proferida em 25 de
janeiro, a que a Lusa teve acesso, o tribunal julgou "procedente" a providência cautelar requerida por
nove tripulantes afetos à base do Porto, no âmbito de um despedimento coletivo realizado em
dezembro que abrangeu 23 trabalhadores, e declarou "a ilicitude do despedimento de que os requerentes
foram alvos". O tribunal determinou "a suspensão" do despedimento e "a consequente reintegração" dos
nove tripulantes "com a inerente retribuição a que tiverem direito, até à apreciação definitiva da ação de
impugnação de despedimento coletivo". Os tripulantes invocaram a violação da fase de negociações
prevista no Código do Trabalho, alegando que a Ryanair "não pagou corretamente os montantes devidos
a título de compensação pelo despedimento". Além disso, consideram que a comunicação da Ryanair
relativa à decisão final de despedimento não continha o resultado da aplicação dos critérios de seleção
dos trabalhadores a despedir. Os tripulantes despedidos alegaram que não compreendiam como foi
alcançada a decisão do seu despedimento e qual o motivo concreto, considerando que houve uma
"putativa motivação discriminatória/ideológica" no seu despedimento. Segundo o tribunal, face ao teor
da decisão final de despedimento "absolutamente omissa quanto ao resultado da aplicação dos critérios
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predefinidos para a seleção dos trabalhadores a despedir" é "completamente impossível aos requerentes,
ao tribunal e/ou a qualquer outra entidade externa à empresa sindicar a seleção dos 23 trabalhadores
visados". Por outro lado, segundo a sentença ficaram por provar alguns factos, nomeadamente quanto
ao não pagamento dos subsídios de férias e de Natal e sobre os 22 dias de férias não gozados.
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EXECUTIVE DIGEST

16/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Covid-19: Quem cumpre quarentena em hotéis britânicos tem de
pagar mais 1.200 libras se testar positivo durante a estadia
Os cidadãos que viajem de países que estão na «lista vermelha» do Reino Unido, e que
por isso cumprem quarentena em hotéis, têm de pagar um extra no valor de 1.200 libras
se testarem positivo à Covid-19 durante a estadia, avança o ‘Daily Mail’.

Os cidadãos que viajem de países que estão na «lista vermelha» do Reino Unido, e que por isso
cumprem quarentena em hotéis, têm de pagar um extra no valor de 1.200 libras se testarem positivo à
Covid-19 durante a estadia, avança o ‘Daily Mail’.Segundo as normas do governo britânico, todas as
chegadas oriundas de 33 países de risco (Portugal incluído) são obrigadas a reservar uma estadia num
hotel aprovado pelo Executivo, num custo inicial de 1.750 libras. No entanto, as pessoas com teste
positivo à doença têm de pagar mais 1.200 libras, uma vez que têm de prolongar a sua estadia devido à
doença.Os hóspedes devem fazer dois testes durante a sua estadia, um no segundo dia e outro no
oitavo dia, e podem sair quando receberem um resultado negativo e depois de terem ficado em
quarentena durante 10 dias inteiros.Mas um resultado positivo do primeiro teste estenderá a estadia do
viajante por duas noites a um custo adicional de 304 libras. Se o segundo teste voltar a dar positivo, o
hóspede deve permanecer no seu quarto durante mais oito noites, pagando um extra de 1.216 libras.
Isso significa que alguns viajantes podem acabar com uma conta final de quase três mil libras, explica o
jornal.Boris Johnson disse ontem, numa conferência de imprensa em Downing Street, que o governo
«espera que as pessoas que viajem de um desses países da lista vermelha possam cobrir os seus
custos», sublinhando que atualmente é ilegal viajar para o estrangeiro para férias.Cerca de 33 países
estão atualmente na lista de interdições de viagem do Reino Unido, porque registaram surtos de uma
variante do coronavírus, mas acredita-se que mais possam ser adicionados em breve. Portugal é um
deles.Viagens entre Portugal e Reino Unido devem ser retomadas “antes do verão”As restrições às
viagens entre Portugal e o Reino Unido deverão ser levantadas antes do verão, mas deverão ser
mantidas durante mais algumas semanas, afirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros português
ao jornal britânico Daily Telegraph.Augusto Santos Silva disse que o atual confinamento em Portugal, que
determinou o encerramento de escolas, lojas, restaurantes e bares, está a começar a reduzir as taxas
de infeção.“Esperamos que dentro de semanas possamos ultrapassar esta situação e possamos voltar à
ligação normal entre o Reino Unido e Portugal”, disse, acrescentando que espera “poder restabelecer a
ligação antes do verão.”O ministro considerou também “inútil” a inclusão de Portugal na lista de países de
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risco cujos viajantes para Inglaterra têm de cumprir uma quarentena de 10 dias num hotel designado
pelas autoridades a um custo de 1.750 libras (cerca de 2.000 euros) por pessoa.“Não é necessário
colocar Portugal na lista vermelha deste mês porque o Governo [português] prolongou a proibição de
viajar para o estrangeiro”, justificou, alegando não existirem sinais da prevalência de variantes
identificadas no Brasil ou África do Sul.Portugal determinou a interrupção de voos diretos com o Reino
Unido a 23 de janeiro, mas estes já tinham sido suspensos pelo Reino Unido oito dias antes, a 15 de
janeiro.
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JORNAL I

16/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Taxa de carbono de dois euros nas viagens aéreas e marítimas
começa a ser cobrada a 1 de julho
Recorde-se que a taxa de carbono – que vai ser, assim, cobrada aos passageiros de
aviões e cruzeiros – surgiu na sequência de uma proposta do PAN, aprovada no
Parlamento no dia 25 de novembro. As receitas vão reverter para o Fundo Ambiental.

A taxa de carbono para viagens aéreas e marítimas começa a ser cobrada a 1 de julho, segundo portaria
publicada esta terça-feira pelo Governo. O valor da taxa fixado pelo Governo é de dois euros por
passageiro."O presente regime produz efeitos a partir de 1 de julho de 2021, sendo as taxas de carbono
sobre viagens marítimas e aéreas devidas relativamente aos factos tributários ocorridos em ou após
aquela data", lê-se no diploma. De acordo com a portaria, "a taxa de carbono sobre os navios de
passageiros é devida no momento da atracagem" e "tem um valor de dois euros por passageiro, em
trânsito, desembarque ou embarque".Existem, porém, exceções. De fora do pagamento ficam, por
exemplo, as crianças com menos de dois anos, os navios de passageiros entrados no porto
exclusivamente para mudança de tripulação ou para desembarque de doentes ou mortos e o transporte
fluvial de passageiros.Recorde-se que a taxa de carbono – que vai ser, assim, cobrada aos passageiros
de aviões e cruzeiros – surgiu na sequência de uma proposta do PAN, aprovada no Parlamento no dia 25
de novembro. As receitas vão reverter para o Fundo Ambiental.No seguimento desta medida, o Governo
comprometeu-se a apresentar à Assembleia da República um estudo sobre o impacto das taxas de
carbono sobre viagens marítimas e aéreas na mitigação das alterações climáticas, na competitividade do
turismo nacional e na economia, "com vista a eventuais ajustamentos ao presente regime". O estudo
será entregue até 30 de setembro.
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TVI

16/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 126853

REACH: 0

A Comissão Europeia está a estudar formas de facilitar as viagens
de turismo no próximo Verão
A Comissão Europeia está a estudar formas de facilitar as viagens de turismo no próximo
Verão

A Comissão Europeia está a estudar formas de facilitar as viagens de turismo no próximo Verão
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CMTV

16/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 7068

REACH: 0

Portugal perdeu cerca de 45 mil turistas por dia por causa da
pandemia
Portugal perdeu cerca de 45 mil turistas por dia por causa da pandemia

Portugal perdeu cerca de 45 mil turistas por dia por causa da pandemia
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RTP 1

16/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 36484

REACH: 0

O setor do turismo está a viver uma das piores crises de sempre
em Portugal
O setor do turismo está a viver uma das piores crises de sempre em Portugal

O setor do turismo está a viver uma das piores crises de sempre em Portugal
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RTP 3

16/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 24 HORAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 70644

REACH: 0

Os dados oficiais confirmam que o setor do turismo está a viver
uma das piores crises de sempre
Os dados oficiais confirmam que o setor do turismo está a viver uma das piores crises de
sempre

Os dados oficiais confirmam que o setor do turismo está a viver uma das piores crises de sempre
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TVI24

16/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 18945

REACH: 0

Portugal perdeu mais de 17 milhões de turistas no ano passado
Portugal perdeu mais de 17 milhões de turistas no ano passado

Portugal perdeu mais de 17 milhões de turistas no ano passado
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RTP 3

16/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 360º

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 353220

REACH: 0

Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo
Português no 360º
Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo Português no 360º

Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo Português no 360º
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PRESSTUR

16/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 3355

REACH: 0

Covid-19 ‘tirou’ mais de dois mil milhões de euros de receitas aos
hotéis portugueses
Os hotéis portugueses sofreram em 2020, ano marcado pelo agravamento da pandemia
de covid-19 em todo o mundo, uma quebra das receitas que atinge os 2.040,2 milhões de
euros, segundo os dados divulgados hoje pelo INE.

Os hotéis portugueses sofreram em 2020, ano marcado pelo agravamento da pandemia de covid-19
em todo o mundo, uma quebra das receitas que atinge os 2.040,2 milhões de euros, segundo os dados
divulgados hoje pelo INE.A quebra total de proveitos de todas as formas de alojamento turístico
certificado em Portugal atingiu, por sua vez, os 2.838,5 milhões de euros, ficando em 1.457,3 milhões,
71,9% dos quais realizados pelos hotéis, que realizaram o montante de 935,9 milhões.Os dados do INE
indicam que a quebra média de receitas do alojamento turístico português em 2020 foi de 66,1% e que
com quebras superiores estiveram as Pousadas e Quintas da Madeira, com -73,8%, e seguidamente os
hotéis, com 68,6%.Com quebras inferiores à média estiveram principalmente as unidades de turismo no
espaço rural e de habitação, que tiveram a quebra mais suave do ano, em 34%, seguindo-se os
aldeamentos turísticos, com -53,6%, o alojamento local, com -62,4%, os apartamentos turísticos, com
-64,1%, e os hotéis-apartamentos, com -64,4%.Em valor, depois dos hotéis, que tiveram quebra de
receitas acima dos dois mil milhões de euros, as maiores quebras foram hotéis-apartamentos, com
decréscimo de 269,1 milhões de euros, o alojamento local, com menos 238,1 milhões, os
apartamentos turísticos, com menos 117,4 milhões, os aldeamentos turísticos, com menos 74,3
milhões, e o turismo no espaço rural e de habitação, com menos 40,3 milhões.Desta forma, dos
2.838,5 milhões de euros de proveitos do alojamento turístico realizados em 2020, 64,2% ou 935,9
milhões foram realizados pelos hotéis, que assim tiveram uma quebra da quota em 5,1 pontos.Os
hotéis-apartamentos concentraram 10,2% do total de proveitos do alojamento turístico, com 148,7
milhões de euros, o alojamento local teve 9,8%, com 143,5 milhões de euros, o turismo no espaço rural
ou de habitação teve 5,4%, com 78,3 milhões de euros, os apartamentos turísticos tiveram 4,5%, com
65,6 milhões de euros, os aldeamentos turísticos tiveram 4,4%m com 64,2 milhões de euros, e as
Pousadas e Quintas da Madeira tiveram 1,4%, com 20,8 milhões de euros.Clique para mais
notícias: HotelariaClique para mais notícias: Portugal
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SIC NOTÍCIAS

16/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL SÍNTESE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 82236

REACH: 0

Os hoteleiros do Algarve avisam que o setor está a atravessar
uma catástrofe
Os hoteleiros do Algarve avisam que o setor está a atravessar uma catástrofe

Os hoteleiros do Algarve avisam que o setor está a atravessar uma catástrofe
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RTP 3

16/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 3 ÀS 10

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Muitas empresas do setor de aeronáutica, um dos mais afetados
pela crise económica causada pela pandemia está a apostar
noutras áreas
Muitas empresas do setor de aeronáutica, um dos mais afetados pela crise económica
causada pela pandemia está a apostar noutras áreas

Muitas empresas do setor de aeronáutica, um dos mais afetados pela crise económica causada pela
pandemia está a apostar noutras áreas
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OBSERVADOR

16/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: 0

Voltar à casa de partida: os centros históricos de Portugal
Há que olhar para o momento que vivemos com a ambição de mudar alguma coisa.
Abandonar a constatação da desgraça, substituindo-a pela ambição de criar um novo
paradigma de comércio de proximidade.

Avenida Luísa Todi (Setúbal): 1.000$00; Avenida dos Combatentes (Braga): 1.400$00; Rua Ferreira
Borges (Coimbra): 1.400$00; Rua de Santa Catarina (Porto): 2.200$00; Avenida dos Aliados (Porto):
2.800$00; Rua do Ouro (Lisboa): 3.200$00; Rua Augusta (Lisboa): 3.500$00; Rossio (Lisboa):
4.000$00.Há toda uma geração de Portugueses que aprendeu o bê-á-bá do imobiliário à volta do mítico
jogo do Monopólio. A lógica era simples: quanto mais se avançava no tabuleiro, maior o valor de cada
localização, numa espécie de hierarquia financeira tão coerente com a realidade que tornava quase
instintiva a sua interpretação.Quarenta anos depois, o escudo deu lugar ao euro e os centros históricos
de Portugal deram lugar aos centros comerciais e à paixão generalizada pela periferia, num êxodo tão
profundo que obrigaria hoje a redefinir por completo as noções económicas do famoso jogo.O gatilho foi
premido pelo grande incêndio do Chiado (1988), que assinou o divórcio dos lisboetas com a Baixa
Pombalina (que, em boa verdade, não mais se refez desse trauma) e tudo o que aconteceu desde então
é uma perfeita ode ao absurdo: a terceira cidade com mais horas de sol da Europa virou as costas ao
consumo a céu aberto e ao comércio local para abraçar grandes superfícies e o consumo massificado. O
problema alastrou-se ao resto do país e contaminou cidades como Faro, Coimbra, Porto, arrastadas por
esta tendência de desprezo pelo centro histórico, acabando por subtrair ao país aquela que devia ser a
sua grande montra e uma das maiores (se não mesmo a maior) arma de divulgação económica.Tenho o
privilégio de viver e trabalhar na Baixa Pombalina e pude acompanhar o impacto que a pandemia já teve
junto do comércio de proximidade na Baixa. É verdadeiramente assustador percorrer a Rua da Prata de
ponta a ponta e contar, pelos dedos das mãos, o comércio que irá resistir sob os escombros deste
terramoto. Desengane-se quem, querendo encontrar culpado fácil, não resistir à tentação de crucificar o
turismo como responsável pelo deserto económico a que está hoje votada a Baixa. É falso. O turismo
ainda maquilhou as feridas de um centro histórico desabitado há décadas (de pessoas e de consumo),
mas foi naturalmente impotente perante a pandemia que veio determinada a assinar a certidão de óbito
do comércio local.A juntar a isto surge agora a inevitável e progressiva desmaterialização de muitos
negócios, de que são exemplos os recentes anúncios do fecho de lojas de rua do grupo Inditex (entre as
quais a Zara Home, na Rua do Carmo) ou do encerramento de agências do banco Santander, cujas
propostas de valor são facilmente substituídas (e até, porventura, melhoradas) pelo digital.Mas significa
isto que o comércio de proximidade em geral, os centros históricos em particular, estão condenados à
insignificância? Evidentemente que não. Só se formos (ou continuarmos a ser) muito pouco inteligentes.
Existe toda uma dimensão do retalho físico que o digital jamais ultrapassará. Continuamos a ser
humanos e a valorizar a experiência como fator decisivo no processo de consumo. Se no consumo por
necessidade exigimos rapidez, eficiência e conforto, no consumo por lazer tornamo-nos vulneráveis a
todo um conjunto de estímulos que só a dimensão física consegue proporcionar. É, de resto, por isto
que grandes marcas multinacionais não abdicam de espaços físicos em localizações estratégicas, nas
quais investem sobretudo na qualidade da experiência.O valor acrescentado, que já é tempo de ascender
ao estatuto de principal prioridade económica do país, encontra no comércio de proximidade um palco
privilegiado para se tornar competitivo para lá do velho chavão do preço (por que raio em Portugal se
faz sempre equivaler os dois conceitos?!), pois cada loja que exista dentro do dito segmento do
consumo por lazer encerra em si um conjunto de características ímpares que permitem contar a história
para lá do produto. É isto que torna imperativa a ressurreição dos centros históricos portugueses,
potenciais embaixadas daquilo que de bom se faz em todo o país (sobretudo daquilo que se faz longe
das grandes cidades).O tema é discutido há décadas, os especialistas em urbanismo comercial já
avançaram conceitos interessantes como o de “centro comercial a céu aberto”, mas o que é facto é que
continuamos sem solução para um problema que mancha gravemente a imagem do país e cuja
resolução só poderá surgir da boa coligação de esforços públicos e privados (a exemplo do que se fez
noutras geografias, como em Inglaterra, em resposta a problemas semelhantes).É urgente definir uma
estratégia nacional para a requalificação económica dos centros históricos, que comprometa

26/59



associações, empresários, media, autarquias e Governo num plano comum que ajude a “sacudir o pó”
do terramoto Covid-19 e lave o rosto das cidades. É fundamental um investimento em limpeza,
segurança, cultura (como é possível que o MUDE, em plena rua Augusta, esteja fechado há cinco anos?),
mas também um compromisso do tecido económico no sentido de procurar inovar, criar experiências,
falar línguas, iluminar e aromatizar convenientemente as lojas, investir em montras, abdicar do conforto
dos grandes fornecedores e procurar a exclusividade… Em síntese: ser disruptivos. Todos. Setor público
e privado.Há que olhar para o momento que vivemos com respeito pelo seu dramatismo, mas com a
ambição de mudar alguma coisa. Abandonar a vitimização e a constatação da desgraça, substituindo-a
pela ambição de criar em Portugal um novo paradigma de comércio de proximidade, que possa até
inspirar outros países a seguir-nos o exemplo. Se não o fizermos, seremos a geração que fez o funeral
aos centros históricos, sucedendo àquela que os matou.Com a morte dos centros históricos morrerá
uma parcela irrepetível da História do país. A lição económica do Monopólio era válida e pertinente,
porque afinal de contas apenas constatava uma realidade que permanecia inalterada há séculos.
Compete-nos a todos, cidadãos, economia, poder político e demais forças vivas das cidades, fazer das
últimas quatro décadas apenas um parêntese e não uma mudança definitiva da História. Podemos voltar
à casa de partida, não para “receber dois contos”, mas para fazer as pazes com o passado.Tiago
Quaresma tem 27 anos e é licenciado em Direito. Profissionalmente é administrador do Grupo Valor do
Tempo e Vice-Presidente da Ahresp. É membro dos Global Shapers.O Observador associa-se ao Global
Shapers Lisbon, comunidade do Fórum Económico Mundial, para, semanalmente, discutir um tópico
relevante da política nacional visto pelos olhos de um destes jovens líderes da sociedade portuguesa.  O
artigo representa a opinião pessoal do autor, enquadrada nos valores da Comunidade dos Global
Shapers, ainda que de forma não vinculativa.
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Viagens entre Portugal e Reino Unido devem ser retomadas
“antes do verão”
"Esperamos que dentro de semanas possamos ultrapassar esta situação e possamos
voltar à ligação normal entre o Reino Unido e Portugal", diz Augusto Santos Silva.

As restrições às viagens entre Portugal e o Reino Unido deverão ser levantadas antes do verão, mas
deverão ser mantidas durante mais algumas semanas, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros
português ao Daily Telegraph.Augusto Santos Silva disse que o atual confinamento em Portugal, que
determinou o encerramento de escolas, lojas, restaurantes e bares, está a começar a reduzir as taxas
de infeção.“Esperamos que dentro de semanas possamos ultrapassar esta situação e possamos voltar à
ligação normal entre o Reino Unido e Portugal”, disse, acrescentando que espera “poder restabelecer a
ligação antes do verão.”O ministro considerou também “inútil” a inclusão de Portugal na lista de países de
risco cujos viajantes para Inglaterra têm de cumprir uma quarentena de 10 dias num hotel designado
pelas autoridades a um custo de 1.750 libras (cerca de 2.000 euros) por pessoa.“Não é necessário
colocar Portugal na lista vermelha deste mês porque o Governo [português] prolongou a proibição de
viajar para o estrangeiro”, justificou, alegando não existirem sinais da prevalência de variantes
identificadas no Brasil ou África do Sul.Portugal determinou a interrupção de voos diretos com o Reino
Unido a 23 de janeiro, porém, estes já tinham sido suspensos pelo Reino Unido oito dias antes, a 15 de
janeiro.Portugal e Cabo Verde foram incluídos numa lista de outros países, nomeadamente da América
do Sul, para travar a importação de casos de uma nova variante do coronavírus identificada no Brasil,
país com o qual Portugal tem laços estreitos e ligações aéreas, só interrompidas no final de janeiro.As
viagens entre Portugal e Reino Unido já tinham sido perturbadas antes, quando, pouco antes do Natal, a
20 de dezembro, o Governo Português decretou que apenas os cidadãos nacionais ou estrangeiros
residentes podiam entrar no país devido ao risco de uma variante do vírus SARS-CoV-2 identificada em
Inglaterra e altamente infecciosa.Porém, continua a ser possível circular entre os dois países fazendo
escala em capitais europeias, como Madrid, Paris ou Dublin, se os passageiros apresentarem uma
justificação de viagem, como o regresso à residência ou local de trabalho, bem como testes com
resultado negativo feitos até 72 horas antes.O Reino Unido registou 230 mortes de Covid-19 na
segunda-feira, somando 117.396 desde o início da pandemia Covid-19, o balanço mais alto na Europa e
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o quinto a nível mundial, atrás dos Estados Unidos, Índia, Brasil e México.Em Portugal, morreram 15.411
pessoas dos 787.059 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-
Geral da Saúde.A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.400.543 mortos no mundo,
resultantes de mais de 108,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência
francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019,
em Wuhan, uma cidade do centro da China.
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Conselho da União Europeia alivia regras aliviadas para 'slots' da
aviação e para licenças nos transportes
O primeiro conjunto de regras sobre prorrogações de licenças foi adotado em maio de
2020.

O Conselho da União Europeia (UE) adotou hoje medidas temporárias para aliviar o setor dos
transportes, fortemente afetado pela pandemia de covid-19, como a flexibilização dos 'slots' da aviação
e a prorrogação da validade das cartas de condução. Em comunicado de imprensa, a estrutura onde
estão representados os Estados-membros e que de momento é presidida por Portugal informa que
adotou hoje estes dois regulamentos por procedimento escrito para reduzir os encargos para os setores
dos transportes, tanto aéreos, como rodoviário, ferroviário e fluvial. No que toca à aviação, está em
causa o alívio dos requisitos de utilização das faixas horárias aeroportuárias, que de acordo com o
Conselho da UE visa "proteger as companhias aéreas e evitará os danos ambientais que seriam
causados pela realização de voos vazios apenas para manter as faixas horárias durante o próximo ano".
As regras da UE relativa aos 'slots' ditam que as companhias aéreas têm de utilizar pelo menos 80% das
suas faixas horárias de descolagem e aterragem de modo a mantê-las na temporada seguinte. Devido à
pandemia de covid-19 e às restrições adotadas para conter os surtos, tal obrigação foi suspensa para
evitar também os chamados voos fantasma. De momento, está em vigor um alívio às regras
comunitárias, estando previsto que as companhias aéreas possam "devolver 50% das suas séries de
faixas horárias antes do início da época de verão de 2021", mas têm de usar pelo menos 50% das
faixas horárias restantes se quiserem mantê-las. Tais regras poderão ser entretanto mudadas, estando a
Comissão Europeia habilitada para alterar a taxa mínima de utilização para entre 30% e 70%, a fim de
responder flexivelmente a diferentes níveis de tráfego aéreo. Já no que toca ao transporte rodoviário,
ferroviário e fluvial, está em causa uma "extensão da possibilidade de prolongar temporariamente a
validade das cartas de condução, exames técnicos e outras licenças específicas, certificados e
autorizações ajudará os operadores de transportes e os cidadãos que não possam cumprir certos
requisitos administrativos devido às restrições". Isto significa que a validade de documentos como
certificados, licenças e autorizações com datas de validade entre 01 de setembro de 2020 e 30 de junho
de 2021 pode ser prorrogada por 10 meses se o Estado-membro abrangido tiver restrições relacionadas
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com a covid-19, O primeiro conjunto de regras sobre prorrogações de licenças foi adotado em maio de
2020. Portugal assume este semestre a presidência rotativa do Conselho da UE. A pandemia de covid-
19 provocou, pelo menos, 2.400.543 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,7 milhões de casos
de infeção.
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O Impacto da pandemia nos Eventos e Turismo Desportivos
Quais as previsões para o este ano, depois das restrições vivenciadas durante 2020?
Como encarar a retoma e acrescentar valor ao setor?

Quais as previsões para o este ano, depois das restrições vivenciadas durante 2020? Como encarar a
retoma e acrescentar valor ao setor?Há mais de um ano que o setor dos eventos desportivos - e não só
- se encontra condicionado, não se sabendo ainda em concreto quais (e quantos) serão os agentes e
entidades que vão conseguir manter o fôlego e aguentar até ao momento da retoma plena da
atividade.Embora neste momento, de uma forma geral, a perspetiva de retoma seja já com base num
"quando" e não num "se", como se discutia há poucos meses, existem fatores que sabemos terem de
ser encarados como desafios para o setor, como a crise económica que ainda não atingiu, nem de perto
nem de longe, o seu "pico" e que se vai manter durante muito tempo, as restrições e limitações de
viagens e de circulação de pessoas (internacionais e intercontinentais) e a retoma da confiança das
pessoas a voltarem a estar juntas em eventos de participação massiva.Por outro lado, existem outros
fatores que levam a ter alguma esperança na retoma de uma atividade e de um setor que, ao que tudo
indica, terá um dos papéis mais importantes - se não mesmo fundamental - na retoma e recuperação
das cidades, regiões e países do ponto de vista turístico e de promoção dos mesmos.Estes fatores têm
que ver com o processo de vacinação estar a decorrer bem de uma maneira geral e de, a cada semana,
serem aprovadas novas vacinas para administração; os dados que estão disponíveis indicarem que a
taxa de contágio em eventos que cumprem as normas e condições de segurança estar perto de zero e
com a adaptação e investimento na vertente digital, que já foi feita por parte de muitas organizações.
Esta adaptação digital tem vindo a revelar-se como uma mais-valia enquanto complemento aos eventos
presenciais - eventos híbridos - e, com isso, a oportunidade das organizações que "apenas" tinham uma
edição anual, prolongarem o seu contacto com os participantes e potenciarem a participação em
eventos presenciais ao longo de todo o ano, aliado à forte vontade dos participantes (atletas
profissionais e atletas do "dia-a-dia") voltarem a este tipo de eventos.Para além de todas estas questões
práticas, existem 3 conceitos que são importantes para reflexão:1) Os eventos desportivos enquanto
fator importante e fundamental para o regresso do turismo:Quando se der a retoma da atividade é
imperativo ir ao encontro das motivações das pessoas. O desporto, a par com a fé, é um forte
motivador de mobilização de pessoas. Tal como vimos durante os meses de verão de 2020 - quando
houve um primeiro desconfinamento - os eventos desportivos que aconteceram com as devidas
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restrições impostas à lotação, distanciamento e regras de higiene, foram um forte mobilizador de
pessoas, com diversos exemplos de que será esta uma das primeiras e mais importantes atividades a
retomarem e a contribuírem para a retoma do turismo nas diversas regiões.2) A oportunidade de
reinvenção que esta pandemia trouxe ao setor dos eventos, de forma geral e dos desportivos em
particular, de fazer um "reset":Esta oportunidade tem que ver sobretudo com duas vertentes. Em
primeiro lugar um interesse e preocupação crescente, que surgiu durante todos estes meses de
confinamento, com o bem-estar físico e que levou muitas pessoas a retomarem a atividade física ou a
olharem para ela como fator integrante das rotinas. Em segundo lugar uma oportunidade para o setor
sair mais forte se as organizações assumirem uma postura colaborativa em vez de se verem entre si
como concorrentes. Os que sairão vencedores deste processo serão aqueles com a capacidade de
colaborar com os que anteriormente eram considerados concorrência, aqueles que deixarem de pensar
em ser "heróis" enquanto individuais.3) Assumir uma postura "Anti frágil" ao invés de uma postura
passiva de resiliência em relação ao quadro atual e futuro:Nassim Taleb (analista e matemático Líbano-
americano) traz-nos este conceito que é pertinente analisarmos, do ponto de vista que a adoção de
uma postura/comportamento anti frágil é fundamental para os gestores de eventos desportivos neste
momento. De forma simplista consiste em fazer algo, em agir, em pensar "fora da caixa", ao contrário
de adotar estratégias que nos levem a "aguentar" e a passar por esta fase simplesmente à espera que
as "condições" melhorem.Os fatores que determinam se uma organização/setor assume essa postura
"anti frágil" são a qualidade das relações e a confiança criada; a qualidade da informação que é
transmitida (como a partilhamos e o trabalho conjunto que é feito) e a identidade enquanto sector que
se relaciona com a postura colaborativa intra sector e com outros sectores, como a saúde e a
educação, por exemplo.Para o sucesso global deste processo, o apoio efetivo das entidades públicas,
quer a um nível governamental quer a um nível local e regional, será fundamental para a retoma. Com
estes apoios diretos as entidades não estarão unicamente a impulsionar o setor dos eventos desportivos
mas também, simultaneamente, a tratar problemas sociais derivados desta pandemia, nomeadamente
problemas relacionados com a saúde mental - como a ansiedade e a depressão - e onde os eventos
desportivos são a chave, com as suas características de pertença a um grupo (tribo/família) e de todos
os fatores físicos e emocionais que derivam da prática de exercício físico potenciando o bem-estar da
população. Também será fundamental as marcas/patrocinadores procurarem, cada vez mais, estar
associados a eventos seguros e sustentáveis (social, ambiental e financeiramente) e existem poucos
setores para além do deporto que possam oferecer tudo isto.Sejamos "Anti-Frágeis"! O sucesso do
turismo desportivo e dos eventos estará nas mãos dos audazes, dos ousados, dos que pensarem para
lá do "normal" e do adotarem um mindset de "colaborativismo" que resultará numa proposta de valor
para o setor.Tiago Fernandes, Cofundador e Gestor de Eventos Desportivos da Upstream Portugal.
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O setor do turismo está a viver uma das piores crises de sempre
em Portugal
O setor do turismo está a viver uma das piores crises de sempre em Portugal

O setor do turismo está a viver uma das piores crises de sempre em Portugal
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Webinar debate “Turismo Industrial em Portugal”
A T urismo Centro de Portugal e o T urismo de Portugal, integrados no Grupo Dinamizador
da Rede Portuguesa de T urismo Industrial, vão organizar o 3º Webinar "T urismo
Industrial em Portugal", que se realiza na plataforma Zoom, no dia 25 de Fevereiro, às
10h00.
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O Turismo Pós-covid pode ser melhor que o Pré-covid
Com a pausa na dependência (excessiva) do T urismo para a cidade de Lisboa e no
processo de recuperação da economia e sociedade é importante começar a preparar o
regresso do turismo à cidade tendo em conta que este é, e será sempre, um sector
essencial para o emprego e para a economia da cidade.

Com a pausa na dependência (excessiva) do Turismo para a cidade de Lisboa e no processo de
recuperação da economia e sociedade é importante começar a preparar o regresso do turismo à cidade
tendo em conta que este é, e será sempre, um sector essencial para o emprego e para a economia da
cidade. Contudo, há que tirar lições do ponto excessivo em que nos encontrávamos nos tempos de pré-
Pandemia. Em primeiro lugar há que repensar a estratégia de massificação do turismo. É provável que
nunca mais venhamos a ter aquelas multidões de turistas na Baixa no pós-COVID mas tal não é
impossível e a Cidade deve ponderar mecanismos de compensação de dissuadam o turismo de massas
com toda a sua carga pesada nos sistemas de transporte, de resíduos urbanos e carga turística
descaracterizante para os bairros históricos que implica. Em termos de país, Portugal deve também
continuar o trabalho de atrair e facilitar a chegada de turistas às outras nossas belas cidades e atracções
turísticas fora de Lisboa, Porto e (menos) Cascais e Sintra aliviando a pressão turística sobre estas
cidades e todos os efeitos colaterais que sobre elas se abatem. Desenvolver circuitos turísticos com
transportes especializados, uma rede de alojamentos e novos pontos de chegada deve ser, neste
contexto, também equacionado. A tremenda pressão sobre os preços da habitação em cidades como
Lisboa e o Porto deve ser aliviada contendo o fenómeno do Alojamento Local (AL) naquilo que ele
representou de desvio de casas de habitação para uso turístico. O Governo e as Autarquias devem
trabalhar no sentido de promover o regresso destas dezenas de milhar de casas ao uso habitacional e,
nomeadamente, ao arrendamento urbano fazendo com que este seja mais próximo dos níveis que se
registam na maior parte dos países europeus: arrendar uma casa não pode ser, em média, mais
oneroso do que comprar casa própria e o aumento da oferta do arrendamento pela via do regresso ao
uso habitacional das casas ainda em AL pode revelar-se essencial para essa racionalização dos preços.
Em termos de planeamento urbano, as autarquias devem ponderar se é do seu interesse promover o
alojamento turístico "convencional" em hóteis e outras estruturas especializadas, que podem ser
licenciadas e distribuídas pelo espaço urbano de forma regulada, com bons níveis de segurança e
integração com as redes públicas de recolha de resíduos urbanos, complementadas com
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estabelecimentos de pequena e média dimensão de alojamento local que surjam apenas em novos
espaços ou a partir da conversão de espaços comerciais vazios ou de habitações devolutas e onde não
hoje despejos para "conversão" em uso turístico. Por fim, no caso de Lisboa, a localização do terminal
de cruzeiros junto ao Campo das Cebolas deve ser reavaliada dada a introdução - em pico turístico - de
uma grande quantidade de turistas em pleno centro histórico e ponderado o seu custo, ambiental, em
carga turística, resíduos urbanos e o valor acrescentado para a cidade em termos de rendimentos
comerciais e taxas cobradas.
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Turismo do Algarve promove atrativos do destino para a
organização de eventos internacionais | Ambitur
O T urismo do Algarve organizou, na semana passada, o Algarve Virtual Destination
Showcase, um workshop online que teve como objetivo apresentar as mais-valias da
região para a realizac ̧ão de eventos corporativos e associativos internacionais.

O Turismo do Algarve organizou, na semana passada, o Algarve Virtual Destination Showcase, um
workshop online que teve como objetivo apresentar as mais-valias da regia~o para a realizac¸a~o de
eventos corporativos e associativos internacionais.A iniciativa foi direcionada a profissionais do Reino
Unido especializados nessa a´rea e reuniu 33 participantes. Ao longo do workshop, estes profissionais
tiveram a oportunidade de ficar a conhecer a diversidade da oferta do destino, assim como as facilidades
e servic¸os que o Algarve disponibiliza para eventos associativos e corporativos, atrave´s de duas
sesso~es conduzidas pela Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA) – organismo responsa´vel pela
promoc¸a~o turí stica junto dos mercados externos – e pelo Aeroporto de Faro. Tendo em conta o
atual contexto, estiveram igualmente em destaque todas as vale^ncias da regia~o e das suas empresas
no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos de higiene e seguranc¸a para a prevenc¸a~o da
disseminac¸a~o da pandemia.O Algarve Virtual Destination Showcase permitiu ainda aos seus
participantes conhecer e contactar diretamente com va´rias empresas de turismo da regia~o dedicadas
a` a´rea dos eventos e associadas da ATA. No total foram realizadas 257 reunio~es one-2-one, que
constituí ram uma “montra” privilegiada para cada uma dessas empresas dar a conhecer os servic¸os
especí ficos que disponibiliza para atender a`s va´rias necessidades deste segmento.O retorno obtido
junto dos participantes desta ac¸a~o foi muito positivo e permitiu confirmar que o Algarve mante´m a
sua notoriedade e uma posic¸a~o Top of Mind junto do mercado brita^nico no que diz respeito a
destinos internacionais para a realizac¸a~o de eventos. De acordo com a informac¸a~o recolhida, a
procura mante´m-se e aguarda apenas o regresso da possibilidade de viajar em seguranc¸a, assim
como a estabilizac¸a~o dos novos protocolos para a organizac¸a~o de eventos.No final do workshop,
os participantes foram convidados a participar num quiz e a demonstrar os conhecimentos adquiridos
sobre o Algarve, tendo sido atribuí dos aos vencedores como pre´mio estadias em alguns dos melhores
hote´is da regia~o.“A proximidade que e´ gerada entre todos os intervenientes e a comunicac¸a~o
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direta e eficaz que e´ possí vel alcanc¸ar neste tipo de ac¸o~es online fazem deste formato uma
alternativa va´lida e interessante para, nos dias de hoje, podermos continuar a criar e a estreitar
relac¸o~es de confianc¸a entre o destino, os seus va´rios agentes de turismo e os mercados com que
trabalhamos, ao ní vel dos diferentes segmentos de procura”, explica Joa~o Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.
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LOULÉ. “DIFÍCIL DECISÃO”
LOULÉ. “DIFÍCIL DECISÃO”
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Turismo. Hóspedes e dormidas com quebras superiores a 60%
Turismo. Hóspedes e dormidas com quebras superiores a 60%
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Pandemia afasta 12 milhões de visitantes estrangeiros
Alojamento turístico perdeu quase três mil milhões de euros de lucro, menos 66% face
aos proveitos de 2019
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JORNAL DE NOTÍCIAS

16/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ERIKA NUNES

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 0

Governo pondera criar certificado médico para permitir viagens
Europa estuda soluções para facilitar turismo no verão. Israel, Grécia e Chipre têm
acordo para documento único
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CORREIO DA MANHÃ

16/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DIOGO TORGAL

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 0

2021 UM ANO SEM CARNAVAL
Devido à atual e grave situação pandémica que o País vive, este ano os festejos
carnavalescos não saem à rua
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CORREIO DA MANHÃ

16/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Reino Unido vacina 15 milhões
BORIS JOHNSON SOB PRESSÃO PARA LEVANTAR RESTRIÇÕES EM MAIO
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JORNAL ECONÓMICO

16/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Lista do "Apoiar Restauração" já foi divulgada e inclui Jézebel,
Praia no Parque, Grupo K, Furnas do Guincho
Segundo a vasta lista de projetos aprovados, que consta do site Compete 2020, até ao
dia 15 de fevereiro foram aprovados 40.193 projetos. Dos 582 milhões de euros
anunciados pelo ministro no passado dia 11 de fevereiro, já tinham sido pagos às
empresas 307 milhões. O programa foi lançado a 25 de nov

O ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, disse na passada quarta-feira, no Parlamento,
que, desde que foi lançado, a 25 de novembro,  foram aprovadas “quase 50 mil candidaturas” no âmbito
do programa Apoiar.pt, no “valor de 582 milhões de euros”.Segundo a vasta lista de projetos
aprovados, que consta do site Compete 2020, até ao dia 15 de fevereiro foram aprovados 40.193
projetos. A notícia foi avançada pelo Eco e confirmada pelo Jornal Económico no site do Compete
2020.O programa Apoiar, que concede subsídios a fundo perdido, pretende compensar as empresas com
um montante correspondente a 20% perdas de faturação provocadas pelo confinamento. Pedro Siza
Vieira, revelou na semana passada este apoio tem uma dotação disponível de 1.200 milhões de euros
(900 milhões de euros de dotação aos quais acrescem 300 milhões para as rendas, desde 4 de
fevereiro).Dos 582 milhões de euros aprovados e que foram anunciados pelo ministro no passado dia 11
de fevereiro, já tinham sido pagos às empresas 307 milhões de euros, revelou Siza Vieira. Mas a 15 de
fevereiro o valor pago às empresas já supera esse valor.A vasta lista dos apoios inclui os restaurantes e
bares de norte a sul do país. A Discoteca Jézebel – Canaigo – Restauração e Bares, no Estoril, recebeu
149.036,4 euros até à data.Só superado por uma empresa de restauração, a Oceano Praia, com sede
no Lumiar, que recebeu a maior fatia, um total de 237.305,23 euros.A Rota dos Talentos, nome da
empresa da cervejaria Ramiro, na Avenida Almirante Reis, recebeu 100.952,49 euros, uma verba que foi
aprovada a 23 de dezembro do ano passado.Em quarto lugar surge a empresa Cometa da Luz (o bar
irlandês Hennessy’s no Cais do Sodré) que recebeu 85.934,68 euros.O restaurante Praia no Parque, em
Lisboa, de Nuno Santana, recebeu, até dia 15 de fevereiro, 78.648,70 euros.O restaurante Furnas do
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Guincho, em Cascais, recebeu 76.849,6 euros. O Restaurante Zanzibar (empresa Bubbletime Atividades
Hoteleiras) em Alcântara recebeu 66.525,69 euros.O Grupo K, por conta da discoteca Urban Beach
recebeu 67.884,31 euros. Já o restaurante Kapa Kais recebeu apoios no valor de 66.677,06 euros.Mas
não foi só em Lisboa que os restaurantes e bar levaram a maior fatia dos apoios. Há uma empresa de
restauração, registada com o nome de Restovar, em Oliveira de Azeméis, que recebeu até agora
83.076,6 euros. O Restaurante Oxalá em Vila Nova de Gaia recebeu 78.062,47 euros.  A empresa de
restauração Silva & Lacerda, Lda em Braga recebeu 76.887,48 euros e o Restaurante BH Foz (Oceano
de Seduções SA), no Porto, recebeu 75.81,38 euros, entre outros.O Programa Apoiar é um instrumento
de apoio à tesouraria das empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de
confinamento, assegurando e preservando a sua liquidez no mercado e a continuidade da sua atividade
económica durante e após o surto pandémico, financiado pelo Feder – Fundo Europeu de
Desenvolvimento RegionalA medida destina-se a apoiar o financiamento do fundo de maneio das PME e
grandes empresas localizadas no território do continente que registem forte redução do volume
faturação e que atuem nos setores mais afetados pelas medidas excecionais de mitigação da crise
sanitária.Destina-se a empresas  – Micro, Pequenas e Médias Empresas de qualquer natureza e sob
qualquer forma jurídica – e as empresas com 250 trabalhadores ou mais e um volume de negócios anual
inferior a 50 milhões de euros.As medidas criadas no âmbito do Programa Apoiar, na redação de janeiro
de 2021 são o Apoiar.pt; Apoiar Restauração; o Apoiar + Simples e o Apoiar Rendas. A dotação total do
Apoiar era de 1.050 milhões de euros, depois de dois reforços. As candidaturas vigoraram durante pouco
mais de dois meses, desde 25 de novembro.No que toca ao Apoiar Restauração, o site do Compete
explica que a taxa de financiamento a atribuir é de 20% do montante da diminuição da faturação da
empresa.As empresas que são apoiadas por este programa têm algumas condições, como estar
legalmente constituída a 1 de março de 2020; ter sede num dos concelhos do território nacional
continental abrangidos pela suspensão de atividades; dispor de contabilidade organizada; não ter sido
objeto de um processo de insolvência, recuperação de Empresas, e não ter beneficiado dos auxílios de
emergência ou auxílios à reestruturação.Tem também de possuir capitais próprios positivos à data de 31
de dezembro de 2019, exceto no caso de empresas que tenham iniciado a atividade após 1 de janeiro
2019, ou demonstrar evidências de capitalização, através de novas entradas de capital (capital social,
incorporação de suprimentos e/ou prestações suplementares de capital), validadas por contabilista
certificado, que permita anular o valor negativo dos capitais próprios existentes a 31 de dezembro de
2019.Têm também de dispor da certificação eletrónica que comprova o estatuto PME, “quando
aplicável”; têm de declarar uma diminuição da faturação média diária comunicada à AT no sistema e-
Fatura nos dias em que vigore a suspensão de atividades, face à média de faturação diária registada nos
fins de semana compreendidos entre o dia 1 de janeiro de 2020 e 31 de outubro de 2020, ou, no caso
das empresas constituídas em 2020, no período de atividade decorrido até 31 de outubro de 2020.E
claro, têm de ter a situação tributária e contributiva regularizada perante, respetivamente, a
administração fiscal e a segurança social, a verificar até ao momento da confirmação do termo de
aceitação;Siza Vieira anunciou na semana passada que para “o setor do turismo, já aprovamos cerca de
215 milhões de euros de apoios a fundo perdido, dos quais cerca de 177 milhões já pagos”, no âmbito
do programa Apoiar.pt.O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, explicou na quarta-feira o
encerramento das candidaturas aos programas Apoiar e Apoiar Restauração, que teve lugar no passado
dia 5 de fevereiro. O ministro disse que ficou a dever-se ao “crescimento muito grande de candidaturas à
primeira fase”, que compreende os primeiros nove meses de 2020, o que levou ao “desaparecimento”
do valor disponível no final de janeiro.“Houve um crescimento muito grande das candidaturas à primeira
fase do Apoiar, para micro e pequenas empresas, para os nove primeiros meses, que entretanto foi
desaparecendo até ao final de janeiro. Encerrámos essa primeira fase do Apoiar”, detalhou o ministro
numa audição na Assembleia da República.No entanto, “mantém-se aberto o Apoiar para o apoio à
quebra de faturação no quarto trimestre e para o pagamento do primeiro trimestre de 2021, mantém-se
aberto para os empresários em nome individual, que não tinham beneficiado na primeira fase, e para as
médias empresas”, disse o ministro.  Ler mais
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CORREIO DA MANHÃ

16/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 0

A batalha do verão
Por Carlos Rodrigues
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CORREIO DA MANHÃ

16/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • WILSON LEDO

FAV: 3

AVE: € 11020

REACH: 0

País perdeu 45 mil turistas por dia
Pandemia leva estabelecimentos de alojamento a perder 7,7 milhões de euros ao dia.
Dormidas de residentes batem, pela primeira vez em quatro décadas, as de estrangeiros.
Setor com quebras acima de 60%
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DN

16/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 3

AVE: € 2450

REACH: 0

Pandemia afasta 12 milhões de estrangeiros e tira 3 mil milhões
em receita
As unidades de alojamento receberam 10,5 milhões de hóspedes em 2020, seis milhões
dos quais residentes em Portugal
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SIC NOTÍCIAS

16/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Passaporte de vacinação. Associação Portuguesa de Bioética
alerta para limitação de liberdades
Presidente da Associação acredita que, ainda assim, a medida é justificável.

O presidente da Associação Portuguesa de Bioética diz que é preciso ter atenção à limitação de
liberdades fundamentais no que diz respeito à criação de um passaporte de vacinação. Ainda assim, Rui
Nunes acredita que a medida é justificável.A criação de um passaporte de vacinação não reúne consenso
entre os países da União Europeia. Em cima da mesa está a hipótese de um certificado para fins
médicos, com informação padronizada entre os 27.Também será preciso garantir que todos os países
da União Europeia reconhecem a validade do passaporte de vacinação.O certificado também pode vir a
ser usado para facilitar as viagens dos turistas, que deixariam de estar sujeitos ao período de
quarentena.
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