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A1  
TSF

 	Duração: 00:01:16

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 82630404

 
24-09-2019 08:12

Repatriamento de cidadãos britânicos que viajaram de férias para o Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c59bd39b-e4fa-4363-a0f8-

14d0629cea2f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Está marcado para hoje o, o 1º voo de repatriamento de cidadãos britânicos que viajaram de férias
para o Algarve com a histórica agência Thomas Cook, que ontem abriu falência. A embaixadora do
Reino Unido em Lisboa disse que são cerca de 500 turistas. Nesta altura, centenas de milhares de
pessoas precisam de ajuda do Governo britânico e das companhias de seguro para regressarem a
casa.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2019-09-24 09:09
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TVI

 	Duração: 00:02:45

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 82629640

 
24-09-2019 06:51

1 1 1

Falência da agência Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=770a9277-9248-40a3-86b4-

938aef447d8b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Começa hoje o repatriamento dos cidadãos britânicos que estão no Algarve e que foram apanhados
pela falência do operador turístico Thomas Cook. A TSF apurou que, no final da semana, está previsto
outro voo para levar os turistas e que será suportado pelo Governo de Londres que terá dado
igualmente garantias aos hotéis algarvios de que suportará os custos.
Declarações de Peter Fankhauser, diretor executivo da Thomas Cook; João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve; Elidérico Viegas, Ass. Hotéis e Empr. Turísticos Algarve.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2019-09-24 07:53
 TVI - Diário da Manhã , 2019-09-24 08:46
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INGLATERRA 

Thomas Cook 
preocupa clubes 

Vários tinham pacotes nego-
ciados com a operadora turísti-
ca; adeptos apreensivos 

CD A kirnic AMIDI /AO I 1-,111,V1,1¥1,,,If 

itrhoinas Cook 

Operadora turística abriu falência 

A falência da agência de viagens 
britânica Thomas Cook, que ontem 
entrou em liquidação com efeitos 
imediatos e deixou 600 mil turistas com 
futuro incerto, tem igualmente impacto 
no desporto inglês, desde logo no 
futebol, e está a deixar os adeptos muito 
apreensivos, com os clubes a 
prometerem mais informações assim 
que as tiverem. Liverpool, Chelsea, 
Tottenham, Arsenal, Manchester United e 
Manchester City estão entre os 
emblemas mais afetados, não só porque 
estavam negociados centenas de 
pacotes de hospitalidade para os seus 
jogos em casa, mas também porque 
estão todos nas competições europeias, 
seja na Liga dos Campeões ou na Liga 
Europa, e grande parte dos adeptos 
reservaram através da Thomas Cook os 
pacotes para as próximas deslocações, 
que ainda por cima incluíam os bilhetes 
de acesso aos estádios. E acresce que a 
maior parte não quis seguro de viagem. 
Os vários responsáveis dos clubes já 
falam em planos de contingência para 
que os seus adeptos não venham a ser 
prejudicados. 
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GRUPO ¡INSOLVÊNCIA AOS 178 ANOS 

operador turístico britânico Thomas 
0

 
Cook, o segundo maior a nível mundial, 

anunciou ontem a sua insolvência. Estava em 
atividade há 178 anos, empregava cerca de 
22 mil pessoas em todo o Mundo e registou em 
2018, só no primeiro semestre fiscal, perdas 
avaliadas em cerca de 1680 milhões de euros. 

1 ‘..» kas,-4.:.uok 
#9.?!>, 
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FALIDO 
OPERADOR TURÍSTICO THOMAS COOK 

FATURAÇÃO O Empreendimentos do Algarve vão ter dificuldades em 
recuperar o dinheiro em dívida do operador EXPRESSÃO C Thomas 
Cook é responsável por 20 mil passageiros por ano no Aeroporto de Faro 

prejuizos 
de milhões 

Hotéis sofrem 
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Thomas Cook 

Bancos travaram injeção do grupo Fosun 

TIAGO GRIFF* 

A
falência da operadora turís-
tica Thomas Cook, anun-
ciada ontem, poderá ori-

ginar milhões de euros de prejuí-
zo para empreendimentos turís-
ticos na região do Algarve, já que 
muitos deles ainda estão à espe - 
ra de receber dinheiro da fatura-
ção dos meses mais fortes do ano 
para o turismo: julho e agosto. 
"Ainda estamos a apurar o 

montante e não existem, para já, 
números defi-
nitivos, mas 
não temos dú-
vidas de que 
as dívidas dei-
xadas por esta falência vão atin - 
gir os milhões de euros", garan -
te Elidérico Viegas, presiden te 
da Associação dos Hotéis e 
Empreendimentos Turísticos 
do Algarve (AHETA), que desde 
ontem procurou, junto dos em-
preendimentos turísticos afeta-
dos, tentai-  avaliar o prejuízo. 

O que piora a situação é que 
essa faturação vencida - já que a 
operadora britânica, à seme-
lhança de inúmeras outras, tinha 
um contrato que pagava aos ho-
téis e aldeamentos dois ou três 
meses depois da estadia do 
cliente - aconteceu nos últimos 
meses, no pico cio verão, altura 
em que os empreendimen tos al-
garvios fazem metade da fatura-
ção total do ano. "As pessoas que 
estão a passar férias agora vão ter  

os custos assegurados por um 
fundo de garan tia que entrou em 
ação assim que foi anunciada a 
falência. O problema está no cli 
nheiro que a Thomas Cook ainda 
não pagou e que não é recupe - 
rável", lamentou ainda Elidéri • 
co Viegas. 

Em termos de impacto global e 
futuro na região, o Turismo do 
Algarve (RTA) desdra matiza os 
efeitos. Segundo esta entidade, 
a Thomas Cook - que tem como 

negócio pato -
K DEMORAVA tes integrados 
ESES de alojamento. 

HOTÉIS e transporte 
aéreo - e res-

ponsável por apenas 20 mil pas-
sageiros anuais. 

"Num aeroporto que tem 8 mi-
lhões de passageiros por ano, 
esse número equivale a 0,2 do 
fluxo total de passageiros", ex 
plicou ao CM João Fernandes, 
dirigente da RTA. e*DOMF.J.M.M. 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEI CORREIO 

PERDAS SÃO ELEVADAS 
PARA DUAS UNIDADES 
a Como exemplo, Elidérico 
Viegas apontou dívidas de 
150 mil euros e de 50 mil eu-
ros em dois hotéis do Algar-
ve, dando boa indicação dos 
prejuízos que as unidades 
hoteleiras vão sofrer. • 

PORMENORES 

Consumidores têm apoio 
Os consumidores afetados pela 
falência do operador Thomas 
Cook podem recorrer ao Centro 
Europeu do consumidor - atra-
vés do endereço eletrónico 
https://cec.consumidor.pttinsol-
vencia-da-companhia-thomas-
-cook-.aspx - para obterem es-
clarecimentos e apoio. 

Informação a passageiros 
Também a Autoridade Nacional 
de Aviação Civil do Reino Unido 
disponibiliza informação atuali-
zada sobre o assunto, que os 
passageiros afetados deverão 
consultar através do seguinte 
endereço - https://thomas-
cook.caa.co.uk/. 

Guo Guangchang lidera a Fosun, que 

detém várias empresas em Portugal 

a A operadora turística Tho-
mas Cook tinha previsto assi-
nar esta semana um pacote de 
resgate como seu maior acio-
nista, o grupo chinês Fosun, 
que detém18,1% da empresa. 
O plano previa a injeção de 
900 milhões de libras (1023 
milhões de euros), mas foi tra-
vado por exigências adicionais 
- uma linha de crédito adicio-
nal de 227 milhões de euros -
dos bancos que iriam apoiar a  

operação. Incluía a injeção de 
novo capital e uma conversão 
de títulos de dívida por ações, 
o que faria com que a Fosun 
ficasse com a maioria do ca-
pital da operadora turística. 
O grupo chinês, liderado por 
Guo Guangchang, é dono em 
Portugal da seguradora Fide-
lidade e do grupo Luz Saúde. 
Tem ainda 5"/0 da REN e é o 
maior acionista do banco 
BCP, com 27,25"/,,. 

THOMAS COO 
DOIS A TRÊS M 
A PAGAR AOS 
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Falência de 
operador turís-
tico de expres-
são mundial 
também afeta 
o nosso país 
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Condor continua a assegurar liga-
ções da Alemanha para a Madeira 

PORTUGAL 1 GOVERNO A ACOMPANHAR 

A secretária de Estado do Turismo, Ana Men-
des Godinho, revelou que está a acompa-

nhar os efeitos da falência do grupo britânico 
para as empresas e turistas portugueses. Para 
quem tenha adquirido pacotes de férias da em-
presa, "foram acionados mecanismos de infor-
mação e apoio ao consumidor". 

MADEIRA 1 AFETA HOTELARIA 
O GRUPO FALIDO REPRESENTA 

15% DA OCUPAÇÃO DOS HOTÉIS 

FOUR VIEWS NA MADEIRA, PELO 

QUE A ATIVIDADE DESTES SERÁ 

AFETADA, REVELOU O GRUPO 

À IMPRENSA REGIONAL. 

CTP TERÁ "CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS" 

Afalência de uma empresa com a dimensão da 
Thomas Cook é uma péssima notícia para o tu-

rismo mundial. Sendo o britânico o nosso principal 
mercado emissor [de turistas] haverá com certeza 
consequências negativas para as nossas empre-
sas", disse ontem o presidente da Confederação 
do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros. 

Milhares de passageiros da Thomas Cook estão presos em aeroportos 

Governo britânico 
lança operação para 
repatriar milhares 

Dívida acumulada 
provocou falência 
G A fusão com o MyTravel 
Group, em 2007, veio a re-
velar-se fatal. Em 2011 essa 
operadora quase faliu e foi 
resgatada pelos bancos 
credores, deixando à Tho-
mas Cook uma dívida de. 
quase dois mil milhões. o 

Património gigante 
em vários países 
El A Thomas Cook era muito 
mais do que uma operadora 
turística. Tinha uma cadeia 
de hotéis na Europa, África 
.e Ásia e também uma com-
panhia aérea com filiais em 
6 países europeus e uma fro-
ta de mais de100 aviões. o 

• 

Aviões e hotéis vão ser vendidos 

Governo britânico 
alvo de críticas 
1310 PM britânico, Boris 
Johnson, está a ser critica-
do por não ter resgatado a 
Thomas Cook com os 170 
milhões de euros pedidos. 
O governo alegou que só 
deve intervir para defender 
interesses nacionais. 

El  A falência cia Thomás Cook, 
gigante britânica das operações 
turísticas, deixou mais de 600 
mil viajantes presos no estran-
geiro. O governo cio PM Boris 
Johnson anunciou desde já uma 
operação de repatriamento dos 
mais de150 mil turistas britâni -
cos afetados, tornando a amais 
vasta realizada pelo país desde a 
II Guerra Mundial. 

A MAIS VASTA OPERAÇÃO 
DE REPATRIAMENTO DESDE 
A II GUERRA MUNDIAL 

"Os nossos pensamentos estão 
com eles. Vamos fazer o nosso 
melhor para os trazer para 
casa", garantiu Johnson. 

A já designada Operation 
Mattherhorn vai envolver de-
zenas de aviões fretados a com-
panhias aéreas corno a BritiSh  

Airways e a Easviet. Os britâni -
cos afetados pela falência estão 
isolados em vários países da Eu-
ropa (entre eles Portugal), Mé-
dio Oriente, África, EUA e Ca - 
raíbas. Mas os países com mais 
viajantes isolados são a Grécia, a 
Turquia, a Tunísia e Espanha, 
locais de veraneio muito procu-
rados pelos britânicos. 

A dissolução cia Thomas Cook 
deixou muitos literalmente 
presos nos hotéis, como acon -
teceu a um grupo na Tunísia, ou 
ameaçados de expulsão. "Pen-
so que eles não receberam opa 
ga mento das nossas férias, por 
isso, receio que sejamos expul-
sos", afirmou Mike Churcher, 
reformado de 63 anos de férias 
na Turquia.. Na Grécia muitos 
turistas estão presos em acro - 
portos, sem saber ainda como e 
quando poderão regressar. • 

Madeira receia 
efeito de contágio 
G O Governo Regional da 
Madeira teme o efeito de con-
tágio da falência a outros paí-
ses, como a Alemanha, a par-
tir de onde a Thomas Cook 
germânica efetua, com a par-
ticipada Condor, 8 ligações 
semanais para o arquipélago, 
assegurando 25% do turismo 
alemão na Madeira.. 

MN! 

Viajantes afetados queixam-se de falta de informação oficial 

Gigante das viagens 
turísticas tinha sido 
criada em 1841 
13 Criada em 1841 por Thomas 
Cook, a operadora turística 
viria a ser a inventora do pa-
cote de viagens com tudo in-
cluído. Foi belga entre 1928 e a 
II Guerra Mundial e sofreu vá-
rias fusões. Uma delas, em 
2007, com o MyTravel Group, 
ditou o princípio do fim. . 

t'9.2".• 

Página 5



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 8,86 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 82627811 24-09-2019

www.cmjornalpt 

ORREIO 
DIRETOR-GERAL OCTAVIO RIBEIRO 
DIIL-GERAJS  ADIS:  ARMANDO ESTEVES PEREIRA E ALFREDO  LEITE 

ANOS DIREEOR-EXECUTTVO: CARLOS RO  O RIGUE S 01R-ADJUNTOS: JOSÉ  CARLOS CASTRO E PAULO  JOÃO SANTOS 

amanhã 

TINHA FACA JUNTO AO CORPO 

HOMEM 
ENCONTRADO 
MORTO 
EM CASA 
P.48 

GRETA NA CIMEIRA DO CLIMA 

"ROUBARAM—ME 
OS SONHOS 
E A INFÂNCIA" 
Marcelo promete 
menos poluição 
em Portugal P.10 E 11 

ORGANISTA DE IGREJA ABUSA DE CINCO CRIANÇAS 
MENINAS VÍTIMAS TRIBUNAL DE VISEU CONDENA PREDADORA OITO ANOS DE CADEIA P.6 E 7 
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Raspadinha rasgada 
faz perder 36 mil euros 
SUCESSO ECONÓMICO P.27 

Défice nos 0,4% 
e PIB dispara acima 
dos 200 mil milhões 
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OPERADOR BRITÂNICO 

Algarve perde 
milhões com 
empresa falida  
O Governo está a acompanhar 
o impacto da falência da Tho-
mas Cook, que só ontem afe-
tou 500 turistas no Algarve. A 
liquidação imediata do opera-
dor britânico terá um impacto 
de “milhões de euros” na 
região algarvia através da 
perda de turistas e do não 
pagamento de dívidas.
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Empresa tinha 21 mil funcionários espalhados por 16 países 

- 

Thomas Cook Airlines 

• - 
hoin Cook •  O kv" 

• a 
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JOANA MARQUES ALVES 
joana.alves@ionline.pt  

Mary Nichols, de 87 anos, está pre-
sa em Chipre à espera que as auto-
ridades britânicas arranjem um 
voo para regressar ao Reino Uni-
do. Latisha, Kennedy, Stacey e Hele-
na estavam há vários dias à espe-
ra no aeroporto de Manchester, 
para perceberem se conseguiam 
ou não visitar o tio doente na Jamai-
ca Estes são apenas dois dos milha. 
res de casos de pessoas que foram 
afetadas pelo fecho da Thomas 
Cook, que entrou ontem em insol-
vência Também em Portugal há 
pessoas retidas, a aguardar ins-
truções para regressarem a caça  

Ao fim de quase 180 anos de 
história, a agência de viagens 
mais antiga do mundo fechou 
portas ontem, entrando em "insol-
vência imediata". Fatores rela-
cionados com questões finan-
ceiras, políticas e até meteoro-

  

lógicas estiveram na origem do 
encerramento deste operador 
turístico inglês, que tinha 19 
milhões de clientes anuais em 
todo o mundo e 21 mil funcio-
nários a operar em 16 países. 

A entrada na era digital acabou 
por ser o princípio do fim da 
empresa britânica. A feroz con-
corrência online acabou por fazer 
com que as vendas descessem, 
as receitas diminuíssem e as dívi-
das começassem a aumentar. Ao 
longo da última década, a Tho-
mas Cook acumulou perto de dois 
mil milhões de euros em dívidas. 
A chinesa Fosun, o principal acio-
nista da operadora turística, con-
seguiu um pacote de resgate num 
valor de mil milhões de euros, 
mas os bancos exigiam mais 
dinheiro, que deveria ser pago 
no prazo de uma semana Os acio-
nistas e credores estiveram reu-
nidos várias vezes, mas acaba-
ram por não chegar a acordo. 

Além das dívidas e da compe-
tição no setor, a Thomas Cook 
teve de lidar com outros fatores 
externos que estavam totalmen-
te fora do seu controlo, como o 
Brexit. Em maio, Peter Fankhau-
ser, CEO da empresa, já tinha 
dito que "o Brexit tinha levado 
muitos britânicos a adiarem os 
seus planos para as férias de 

Cerca de 600 mil 
turistas estão 

`encurralados' 
em várias países 

Thomas Cook 
tem atualmente 
cerca de 21 mil 

trabalhadores 

verão". A incerteza em torno do 
processo também ajudou a que 
a operadora tivesse cada vez 
menos vendas e mais problemas. 

Até a meteorologia ajudou a 
este desfecho. A onda de calor 
que se sentiu no Reino Unido 
no ano passado, por exemplo, 
fez com que muitos britânicos 
optassem por 'ficar em casa'. E 
também nas negociações o tem-
po teve um papel fundamental: 
começou ontem o outono e os 
credores sabem que as vendas 
descem nesta altura do ano. Por 
isso, além da falta de garantia 
financeira, as fracas vendas que 
se adivinhavam também contri-
buíram para que as negociações 
não chegassem a bom porto. 

IMPACTO EM PORTUGAL Com a 
insolvência da empresa, milha-
res de turistas ficaram 'encur-
ralados', fosse no país de ori-
gem, fosse longe de caca  Segun-
do a BBC, estima-se que haja 
600 mil pessoas por repatriar. 
As operações de regresso a casa 
arrancaram ontem e deverão 
estender-se até 6 de outubro. 

A Associação Portuguesa das 
Agências de Viagem e Turismo 
(APAVT) disse ao i que, "à par-
tida, não existem portugueses 
implicados" neste problema De 
qualquer forma, a Secretaria de 
Estado do Turismo referiu, em 
comunicado citado pela agên-
cia Lusa, que "foram já aciona-
dos os mecanismos de informa-

 

OU SCARFF/AFP 

ção e apoio ao consumidor". O 
Governo revelou também que 
existem cerca de 500 cidadãos 
britânicos retidos em Portugal. 

Ainda é cedo para falar de um 
impacto da falência da Thomas 
Cook na economia portuguesa. 
No entanto, Elidérico Viegas, 
presidente da Associação dos 
Hotéis e Empreendimentos Turís-
ticos do Algarve (AHETA), dis-
se à agência Lusa que existem, 
de facto, motivos para preocu-
pação: poderá existir um impac-
to "não só nos turistas que já 
tinham marcado as suas férias", 
mas, acima de tudo, nos servi-
ços já prestados, que "dificilmen-
te virão a ser pago" e que podem 
chegar a "milhões de euros". 

A Confederação do Turismo 
de Portugal (CTP) também se 
mostrou preocupada com o 
impacto desta insolvência no 
mercado português, "sobretu-
do na Madeira", onde, segundo 
a imprensa nacional, dois voos 
foram cancelados. 

"Obviamente que a falência de 
uma empresa com a dimensão 
e importância da Thomas Cook 
é uma péssima notícia para o 
turismo mundial. Sendo o bri-
tânico, o nosso principal mer-
cado emissor [de turistas] - com 
uma quota de 19,6% em dormi-
das e 16,9% em receitas - have-
rá com certeza consequências 
negativas para as nossas empre-
sas", refere Francisco Calheiros, 
presidente da CTP. 

Thomas Cook. A queda 
da operadora de viagens 
mais antiga do mundo 
Após muitos dias de negociações, acionistas e credores não chegaram 
a acordo e empresa centenária acabou mesmo por fechar portas. 

Página 8



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,07 x 3,83 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 82628067 24-09-2019

•

Regresso às 35 horas 
fez disparar 
horas extra no SNS 

Enfermeiros mais velhos 
"empurrados" 

para turnos da noite, 
diz sindicato 

Médicos são o grupo 
que faz mais horas 

extraordinárias 

Greves e processos 
disciplinares aumentam 

absentismo 
// PÁGS. 10-11 

1.20Efilintelni.3$ setanbro2010 // Ano 10// Débil NConem3347//01elas: kikbReirteellOkEsse-MorRalrix.//01‘ wee.acivIaJcséGebtaSeaMatdcac.:MeeF.RS/fila bala RinclaccAla 

Madeira. Tino de Rans teve mais 
votos que Santana e Ventura  H  PAGS 2-3 

Portalegre. O distrito que menos deputados elege 
e perde mais populaçao. Conheça os candidatos // PAGS e-9 

COSTAVERSUS RIO 
PF PSD apresenta 

o seu Centeno e debate 
centra-se na família 

// PÁGS. 4-5 

 

  

 

  

1 

Duarte Lima 
será julgado 
em Lisboa por 
homicídio 
de Rosalina 
// PAGS 12-13 

Braga. Ricardo 
Rio e Firrnino 
Marques 
arguidos por 
causa de terrenos 
// PAG. 14 

Défice. 
Mário Centeno 
fala em 
"pequena 
revolução" 
// PAGS. 16-17 

Mama. Quando 
os estendais se 
enchem de 
publicidade em 
vez de roupa 
lavada A P GS 22-25  

Thomas Cook. 
A queda da 
operadora de 
viagens mais 
antiga do mundo 
/1 PÁG. 18 
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Thomas Cook em 
falência deixa dívidas 
a hotéis portugueses 
As regiões do Algarve e da Madeira 
são as mais afetadas pela insolvência 
da operadora britânica 

Grupos como o Vila Galé, Pestana e 
AP Hotels podem ficar sem receber 
as faturas das vendas de verão 

    

Sónia Santos Pereira 
sonia.s.pereáa@dinheirovivo.pt 

TURISMO  A falência da Thomas 
Cook, o segundo maior operador 
turístico europeu, já está a ter im-
plicações no país e não se limitam 
aos 500 turistas estrangeiros que 
estão no Algarve. Grupos hotelei-
ros como o Vila Galé, Pestana e AP 
Hotels estão em risco de não se-
rem ressarcidos das vendas reali-
zadas no verão à operadora britâ-
nica. A nível mundial, a insolvên-
cia vai obrigar ao repatriamento de 
600 mil turistas,150 mil dos quais 
para a Grã-Bretanha. 

Pedro Costa Ferreira, presidente 
da Associação Portuguesa das 
Agências de Viagem e Turismo, 
admitiu que "é de prever que a 
Thomas Cook estará ainda em dí-
vida para com os hotéis, pelo me-
nos no que se refere ao verão". 
Para o responsável, a insolvência 
da operadora "não é uma heca-
tombe" para o turismo, mas "pode 
ser uma catástrofe para algum gru-
po hoteleiro". 

"Agosto e setembro ainda não 
foram pagos", já que os contratos 
entre as operadoras e os hotéis 
preveem um prazo de pagamento 
de 60 a 90 dias, confirma João Fer-
nandes, presidente da Região de 
Turismo do Algarve. Embora ain-
da não seja possível contabilizar o 
valor das faturas em falta, as asso-
ciações da região estão "a trabalhar 
para saber quem são os principais 
credores da Thomas Cook e o 
montante da dívida" para que haja 
uma "representação conjunta e 
assim terem mais força" para se-
rem ressarcidos. Mas a liquidação 
dessas dívidas não será fácil, até 
porque os credores são muitos. 

Para Elidérico Viegas, presiden-
te da Associação dos Hotéis e Em-
preendimentos Turísticos do Al-
garve, a falência do grupo tem 
"um impacto negativo enorme" 
na região, de "milhões de euros"  

em dívida. "Será feito um levan-
tamento para apurar com rigor" a 
situação, "mas não temos dúvidas 
que os montantes serão eleva-
dos", adiantou, recordando que 
"50% da faturação do ano é feita 
nos dois meses do verão". 

Falência de dimensão 
Esta "não é uma falência qual-
quer, a Thomas Cook é uma com-
panhia de aviação, mas é também 
um operador, comercializa férias, 
e 50% dos hotéis trabalham com 
operadores turísticos", realçou 
Elidérico Viegas. O presidente da 
RTA lembra, por sua vez, que a 
Thomas Cook tem um peso rela-
tivamente diminuto na região, 
sendo responsável por 0,2% dos 
movimentos de passageiros no ae-
roporto de Faro, o que se traduz 
em 10 mil turistas por ano. 

A Administração do AP Hotels 
estava ontem reunida para avaliar 
o impacto da falência da empresa 
no negócio. Segundo foi possível 
apurar, o grupo português tem 
clientes da operadora nos seus ho-
téis e a prioridade estava em saber 
como lidar com a situação. Con-
tactados, Vila Galé e Pestana não 
quiseram comentar. 

A secretária regional do Turismo 
da Madeira admitiu que receia 
oefeito de contágio da falên-
cia da Thomas Cook, que 
vendia anualmente cer-
ca de quatro mil paco-
tes turísticos para a 
Madeira. Isto por-
que o grupo britâ-
nico é acionista 
da companhia ( 
aérea Condor, ' 
que liga oito ve-
zes por semana 
o arquipélago à 
Alemanha, e do 
voo semanal à 
Dinamarca, que 
ontem acabou cance-
lado. • 

INSOLVÊNCIA 

Segundo maior operador europeu 
emprega 22 mil pessoas 
A Thomas Cook entrou ontem em liquidação ime-

 

diata, após não ter conseguido assegurar 227 mi-

 

lhões de euros em fundos para garantir a sua so-

 

brevivência e reivindicados pela Banca. A opera-

 

dora, que conta 178 anos de atividade, previa as-

 

sinar esta semana um pacote de resgate com o 
grupo chinês Fosun (maior acionista do BCP), 
mas as exigências dos bancos impediram o 
plano. Desde 2018 que acumulava dificul-

 

dades financeiras. Ontem, 600 mil tu-

 

ristas ficaram com a corda ao pescoço 
e alguns tiveram de pagar pela se-

 

gunda vez as férias para pode-

 

rem sair dos hotéis onde esta-

 

vam. A Thomas Cook em-

 

prega 22 mil pessoas, nove 
mil das quais no Reino 
Unido. 

ti 

hotéis e complexos 
hoteleiros tem 
ogrupo britânico 
Thomas Cook 

711 
/// 

anos de atividade. 
Considerado um dos 
mais antigos operadores 
de turismo no Mundo 
possui uma companhia 
aérea com 105 aviões. 
A falência afeta 22 mil 
funcionários. 

III 

o 
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Página 10



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 82627832 24-09-2019

1 
EGITO E.A.U. 

Dubai 

Clientes  Há quem tenha perdido as férias de 2020 

COLAPSO  Entre a desilusão de perder as fé-
rias há muito marcadas - nalguns casos já 
para 2020 - e a confusão instalada nos aero-
portos causada por quem já terminou o pe-
ríodo estival, os clientes da Thomas Cook 
(TC) exasperavam-se no momento em que 
a notícia da falência corria o Mundo. Nos 
primeiros momentos, houve clientes im-
pedidos de abandonar os hotéis onde ti-
nham estado hospedados, na Tunísia. Foi-
-lhes exigido o pagamento da estadia, que já 
estava paga à TC. A falta de informação nas 
primeiras horas e as linhas telefónicas mu-
das não ajudaram a impedir o caos. 

"Se não me devolverem o dinheiro, vou 
perder a cabeça. Ninguém me disse nada", 
avisava a britânica Corenza Smith, que pa-
gou cerca de 2200€ para gozar as primeiras 
férias de sempre fora do pais, em 2020, na 
Turquia. "A minha amiga Amy Sparkes ti-
nha reservado voos com mais 73 pessoas 

para o México para o casamento dela no 
domingo e agora já não vai", lamentava 
Brooke Simmons, na página da Thomas 
Cook 13K no Facebook. Katy Williams e 
Peter Whyman também gastaram mais de 
50 mil libras (56 mil euros) num casamen-
to que se realizaria no Chipre, na próxima 
semana, cujo pacote foi adquirido à TC. 
"Nem o hotel sabe dizer-nos se foram pa-
gos, para o caso de conseguirmos outros 
voos", lamentou Whyman. A Jet2 e a Rya-
nair aumentaram os preços dos bilhetes 
para os destinos afetados, durante o dia de 
ontem. 

Nos aeroportos portugueses não se regis-
taram problemas, uma vez que a compa-
nhia aérea TC não voa para Portugal. A sub-
sidiária alemã Condor, que transporta tu-
ristas da TC de e para a Madeira, continua-
va a operar normalmente, ainda que tenha 
apelado a apoios do governo alemão. • 

Principais destinos 
do operador britânico 

  

FINLÂNDIA (lapónia) 

BULGÁRIA Faturação anual 
11,3 mil 
milhões de euros 

  

EUA 
Las Vegas 

Los Angeles 
Orlando 

CARAIBAS 
MÉXICO Antigua 
Cancun e Barbuda 

Barbados 
Cuba 

Rep. Dominicana 
Jamaica 

Santa Lúcia 

FONTE: THOMAG COOK GHOUP 

PORTUGAL • \ 
Algarve rrÁLIA 

MARROCOS 1 
Marraquexe  

CABO VERDE 

ESPANHA 
Benidorm GRÉCIA 

Costa do Sol Corfu 
Fuerteventura Creta 

Grã Canária Cefalónia 
lbiza Kos 

Lanzarote Rodes 
Malorca Santorini 

Menorca! Tassos 
Tenente Zante  

CHINA (Sanya) 

ÍNDIA  TAILÂNDIA 

SRI LANM 

TURQUIA 
Antálla 
Bodrum 
Dataman 
Esmirna 

227 milhões 
de euros 
era quanto 
necessitava 
dos bancos 

16 países 
onde operava 

? I( 105 aviões 

Illm=1 200 hotéis 

. Ar ------------- REPORTAGEM ------------

 

Carregava 
peso de uma 
dívida de 1,7 
mil milhões 
de euros 

Empresa tinha tido 
já problemas com 
portugueses em 2009 

FALÊNCIA  Era uma das mais 
antigas agências de viagens 
do Mundo, com 178 anos (a 
portuguesa Abreu já come-
morou 180), e tinha passa-
do por una fusão, em 2007, 
que prometia vitalidade ini-
gualável. Afinal, a Thomas 
Cook (TC) caiu e com es-
trondo. 

O operador gigante de tu-
rismo possuía 105 aviões 
(82 destinos) e administra-
va 200 hotéis com marca 
própria. Seria responsável 
por 960 mil dormidas pro-
gramadas entre maio e de-
zembro em Espanha, 700 
mil na Turquia e 800 mil só 
de britânicos em Portugal. 

CASOS ANTIGOS 

Os problemas da empresa 
não eram de agora. Já na cri-
se de 2009, negociou dura-
mente com os fornecedores 
portugueses, forçando-os a 
descontar na fatura as per-
noitas já vendidas, sob amea-
ça de cortar destinos do 
mapa. Afinal, a TC acumula-
va dívida e chegou a quase 
1,7 mil milhões de euros só 
no primeiro semestre deste 
ano. Em Portugal, os sinais 
da implosão foram mais ao 
nível da dívida aos hotéis. •  

ECONOMIA O Governo por-
tuguês está a "acompanhar 
a situação da Thomas Cook 
(TC) com a máxima aten-
ção", de acordo com comu-
nicado do Ministério da 
Economia. Segundo a Em-
baixada britânica, haverá 
cerca de 500 cidadãos afe-
tados de férias no Algarve, 
porém não estão contabili-
zados turistas de outros 
mercados, nomeadamente 
da Alemanha. Está também 
por avaliar o impacto nas 
empresas portuguesas que 
venderam serviços à TC e 
que, nesta altura, ainda 
aguardavam o pagamento 
dos meses mais valiosos do 
ano. 

"O Governo está a acom-
panhar de perto e em per-
manência a situação da Tho-
mas Cook e estão a ser fei-
tos pontos de situação com 
as diversas regiões, em par-
ticular no Algarve e na Ma-
deira, e com operadores tu-
rísticos, no sentido de apu-
rar os efeitos da falência do 
operador turístico Thomas 
Cook em Portugal quer so-
bre os turistas, quer sobre as 
empresas portuguesas", 
mencionou o comunicado  

do Governo enviado ontem 
às redações. 

Quanto aos portugueses 
que possam ter sido afeta-
dos, não foram contabiliza-
dos, mas a secretária de Es-
tado do Turismo assegurou 
que "foram já acionados os 
mecanismos de informa-
ção e apoio ao consumi-
dor". Contudo, quem tiver 
adquirido voos à TC terá de 
recorrer ao fundo britânico 
ATOL e não ao fundo de 
viagens português. 

A Madeira deverá ser o 
destino português mais 
afetado pela falência da 
TC. De acordo com a secre-
tária regional do Turismo 
da Madeira, Paula Cabaço, 
o operador britânico ven-
dia, em média, quatro mil 
pacotes por ano para a Ma-
deira. A ilha já sofreu o im-
pacto, em 2017, da falência 
da britânica Monarch Air-
lines, uma companhia de 
aviação charter que tinha 
passado a operar voos re-
gulares mais recentemen-
te, e, no início deste ano, 
da alemã Germania. A 
Condor, subsidiária alemã 
da TC, vende 75 mil luga-
res por ano para a lha.• 

Turistas que voavam pela Thomas Cook estavam desesperados em Las Palmas 

Confusão nos aeroportos 
e solidariedade na rede 

Governo português 
acompanha 
situação com 
"máxima atenção" 

Hoteleiros e operadores turísticos 
à espera de receber valores relativos 
à operação durante os meses de época alta 
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Enrique Calvo/REUTERS 

4.: 

A falência da Thomas Cook afeta 600 mil clientes por todo o mundo, que terão de ser repatriados. 

FALÊNCIA 

Thomas Cook tira receitas 
de verão a hotéis algarvios 
Com a falência do operador britânico, os gastos feitos nos últimos meses pelos turistas que 
viajavam através da Thomas Cook vão ficar por pagar. Em Portugal, os principais afetados 
são os hotéis algarvios, para quem julho e agosto representam 40% das receitas anuais. 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelarelvas@negocios.pt 

O
s "esforços conside-
ráveis" para encon-
trar fontes de finan-
ciamento não de-
ram frutos e a Tho-

mas Cookdcdarou falência, ao fim 
de 178 anos de atividade. Por cá, o 
impacto faz-se sentir, sobretudo, 
noAlgarVe e Madeira, e os estragos  

serão não só a longo prazo, com a 
potencial perda de turistas. Com a 
falência do operador, todos os gas-
tos feitos nos últimos meses pelos 
turistas que viajavam através da 
Thomas Cook ficarão por faturar. 
Para os hotéis algarvios, julho e 
agosto representam perto de 40% 
do volume de negócios do ano in-
teiro. 

"O impacto é negativo e enor-
me", diz ao Negócios ElidéricoVie-
gas, presidente da Associação dos 
Hotéis e Empreendimentos Thrís-
ticos do Algarve (AHETA). "Não é 
uma falência qualquer, é de Laudos  

maiores operadores do mundo, 
com presença nos países emisso-
res maisimportantes paraoAlgar-
ve: Reino Unido, Alemanha e Ho-
landa", explica. 

Mais importante, "o impacto 
decorre da faturação dos últimos 
meses". Isto porque os fundos de 
emergência existentes para salva-
guardar situações destas "garan-
tem apenas as despesas dos turis-
tas a partir da falência e o seu re-
patriamento, nada mais". Assim, 
"todos os gastos feitos anterior-
mente por estes turistas, que ain-
da não foram creditados pela Tho-

  

mas Cook, ficarão por faturai•. Os 
hotéis entram na lista de credores. 

Este detalhe ganha particular 
relevância tendo em conta o mo-
mento da falência. Segundo os da-
dos do Instituto Nacional de Esta-
tística (INE), os proveitos dos es-
tabelecimentos hoteleiros na re-
gião do Algarve ultrapassaram li-
geiramente os mil milhões de eu-
ros no ano de 2018, com um total 
de4,2 milhões de hóspedes. Só em 
julho e agosto - os meses em que as 
despesas ficarão por pagar -,a ho-
telaria algarvia recebeu 1,15 mi-
lhões de hóspedes e faturou414mi-

  

lhões de eu os. Assim, em média, 
cada hóspede rendeu cerca de 256 
ouros no conjunto do ano e 357eu-
ros em julho e agosto. 

dificil, contudo, estimar° im-
pacto imediato, até porque a ativi-
dade da Thomas Cook em Portu-
gal tem diminuído. Este ano, segun-
do revelou ao Expresso opresiden-
te da Região de Turismo do Algar-
ve, o operadorbritânico trouxe 20 
mil passageiros ao aeroporto de 
Faro, mas este número inclui turis-
tas que seguem para H uelva, ém 
Espanha 

Mesmo assim, frisa Elidérico 
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600.000 
TURISTAS 
As autoridades vão ter 
de repatriar cerca de 
600 mil turistas em 
todo o mundo. 

TOME NOTA 

Operador em 
falência ao fim 
de 178 anos 

00 
PERDAS 
O grupo teve perdas 
de 1.500 milhões de 
libras (1.680 milhões 
de euros) em 2018. 

00 ‘.” e 
ALGARVE 
Este ano, a Thomas 
Cook trouxe 20 mil 
passageiros ao 
aeroporto de Faro. 

\legas, os prejuízos serão na or-
dem dos milhões de euros. " Espe-
ramos que o Governo nos apre-
sente mecanismos financeiros 
para esbater este impacto", diz. ( ) 
Negócios questionou a Secretaria 
de Estado do Turismll sobre se se-
rão disponibi l izados estes meca-
nismos, mas não obteve resposta. 

Porconhec(Testão também as 
soluções liamos porttigue-

 

ses da 'Moinas Cook. O Governo 
diz estar a "acompanhar de perto e 
em permanência" a situação. "Es-
tão a ser feitos pontos de situação 
com as diversas regiões. em part i 
colar no Algarve e na Madeira, e 
com operadores turísi icos, no sen-
tidode apurarosefeitosda falência 
do operador turístico Tb(i)mas 
Cook em Portugal, quer sobre os 
turistas, quer sobre as empresas 
portuguesas", indicava o comuni-
cado emitidoontem. que apontava 
para a existência de 500 turistas 
afetados no Algarve. "No que toca 
a turistas portugueses que tenham 
adquirido pacotes da 'Moinas 
Cook, kwarn acionados mecanis - 
mos de infonnaçãc > e apoio". sal ien-
tou o Governo, sem especificar 
quantos turistas estão em causa.• 

A Thomas Cook entra em liqui-

dação imediata. Tinha 22 mil 
trabalhadores, 19 milhões de 
clientes e operava em 16 países. 

FUNDAÇÃO 
O operador turístico foi funda-

do pelo empresário Thomas 
Cook, que lhe deu o nome, em 
1841, em Inglaterra. Um século 
depois, em 1948, a empresa foi 
nacionalizada e integrada na 
British Railways. Em 2007, fez 
uma fusão com o grupo MyTra-
vel. Hoje, o maior acionista, com 
18%, era Guo Guangchang, pre-
sidente da Fosun. 

ATIVIDADE 
178 anos depois de ter sido fun-
dada, a Thomas Cook reportava 
receitas anuais de 9 mil milhões 
de libras (mais de 10 mil milhões 
de euros), tinha 19 milhões de 
clientes, 22 mil trabalhadores e 
operava em 16 países, oferecen-
do pacotes para 51 destinos. 
Com a falência, 600 mil clientes 
por todo o mundo terão de ser 
repatriados. 

PREJUÍZOS 
O operador turístico foi um dos 
mais afetados pela liberalização 
do mercado, como aparecimen-
to de companhias "low cost", de 
agências de viagens online e o 
desenvolvimento do alojamen-
to local. A deterioração da situa-
ção financeira levou ao agrava-
mento da dívida a vários bancos, 
que já ascendia a quase 2 mil mi-
lhões de euros e que a Thomas 
Cook não tinha como pagar. No 
primeiro semestre deste ano fi-
nanceiro, reportou prejuízos de 
1,5 mil milhões de libras. 

LIQUIDAÇÃO 
A empresa deveria ter assinado, 
esta semana, um pacote de res-
gate de 900 milhões de libras 
com a Fosun. Contudo, os ban-
cos exigiam novas reservas para 
o inverno e o plano caiu. Acabou 
por declarar falência e entrar 
em liquidação imediata. 
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Terça-feira, 24 de setembro de 2019 Diário Ano XVI N.° 4084 € 2.50 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

Nota da direção 
sobre entrevista 
a Assunção 
Cristas 

Thomas Cook tira 
receitas de verão 
a hotéis algarvios 
Gastos dos turistas que viajavam através do operador britãnico vão ficar por pagar. Elidérico 
Viegas, presidente dos hoteleiros, diz que os prejuízos serão de milhões de euros. 
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"PAN será sempre 
um aliado 
mais confortável 
para o PS" 
Para a líder do Bloco de Esquerda, "o défice 
zero disfarça as necessidades do pais". 
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DIA 

AÇÃO 

Operadora TUI dispara com 
colapso da rival Thomas Cook 

AÇÕES SOBEM MAIS DE 7% 
Valores em libras 

0 operador turístico britânico TUI fe-

 

chou a sessão desta segunda-feira a 
7, 2 3 % subir 7,23% para 901,40 libras, em 

reação à falência da rival Thomas 
Cook. De acordo com analistas con-
sultados pela Bloomberg, a TUI será 
a empresa do setor que mais bene- v TUI 
ficiará com este colapso. Tem atual-

 

901,4 mente uma quota de mercado de Variação este ano: -19,91% 
161,35 

19% no Reino Unido, face aos 8% da Valor em bolsa: 
Thomas Cook. ■ 5.309 milhões de libras 

930. 

 

850 

 

530 

 

 

840,6 
08h06 

Fonte: eloombere 
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SUMÁRIO 
EXECUTIVO 

JOÃO CARLOS 
BARRADAS 

Jornalista 
barradas.joaocarlos@gmail.com 

Thomas Cook: a primeira 
desdita do Outono 

A ponte 
aérea de 

repatriamento 
tem, à partida, 

custos estimados 
de 100 milhões 

de libras. 

cria impossível ao governo de 
Londres montar a operação em 
curso para repatriamento expedi-
to dos viajantes da Thornas Cook 
retidos em países da União Euro-
peia após o Brexit de 31 de Outu-
bro e isso tem muito que se lhe 
diga. 

Apesar de a Licença de Opera-
dores Turístic‹ s Aéreos (ATOL) 
no Reino Unido cobrir apenas 
quem adquire pacotes de viagens, 
ogoverno de Boris Johnson alar-
gou a cobertura de seguro e in-
demnização a compradores de 
viagens aéreas na Thomas Cook 
(TC) e suas subsidiárias. 

A ponte aérea de repatriamen-
to, iniciada segunda-feira e com 
encerramento previsto a 6 de Ou-
tubro, abrange cerca de150 mil ci-
dadãos britânicos e tem, à partida, 
custos estimados de 100 milhões 
de libras (113*milhões de euros). 

A torna-viagem 
Da Grécia será necessário repa-
triar cerca de 5() mil clientes bri-
tânicos, em Espanha o número de 
viajantes do Reino Cilicio em apu-
ros:ronda os 30 mil, outros 15 mil 
aguardam em Chipre, enquanto 
em Portugal contam-se pouco 
mais de meio milhar de pessoas à 
espera de voo de retorno. 

A falência afecta cerca de 600 
mil turistas, incluindo dezenas de 
milhares de franceses, alemães, 
belgas,holandeses, suecos, finlan-

  

deses e no caso dos aeroportos es-
panhóis os 525 voos agenciados 
das companhias aéreas da TC -
Condor, TC Airlines e TC Scan-
dinav - para as próxiMas duas se-
manas desde a declaração de fa-
lência deixam em terra à espera de 
alternativa 114 mil passageiros. 

Fora da área da União Euro-
peia, a Tunísia com 45 mil viajan-
tes e a Turquia com uns precisos 
21.033 turistas clientes da TC 
obrigam à mobilização.de recur-
sos a cargo daAutoridade da Avia-
ção Civil Britânica. 

A operação de repatriamento, 
denominada Matterhorn, lia jus 
ao nome ao evocar Monte Cervi-
no, a última grande montanha dos 
Alpes, na fronteira i talo-suíça, a 
ser escalada, e deixa uma imensa 
questão em aberto. 

O peso da dívida 
Os prejuízos pai.a a hotelaria, todo 
osector turístico, banca - caso do 
Caixabank que no ano passado fi-
nanciou a TC para a compra de 
hotéis em Espanha com 51 mi-
lhões de ~os - , são muito avul-
tados, com impacto altamente ne-
gativo em regiões como Algarve e 
Madeira, Baleares, Canárias, Cre-
ta e nas estâncias do litoral da Tu-
nísia. 

O desaparecimento da agên-
cia fundada na década de 1840 -
quando a Grã-Bretanha ocupava 
Hong Kong e proclamava a cria-

  

ção da colónia da Nova Zelândia-, 
com a perda de 9 mil postos de tra-
balho no Reino Unido el3 mil em-
pregos noutros 16 países, resulta 
da incapacidade de a TC gerar lu-
cm a partir de um modelo de ne-
gócio assente na venda de pacotes 
turísticos completos. 

A oferta da TC assentava 
numa rede de 560 lojas de Bristol 
a Belfast, contando com quatro 
companhias aéreas próprias e 
uma rede hoteleira de marca, em 
competição com.voos "low-cost" 
e empresas como Booking, 
Airbnb,Jet2, onthebeach, para re 
ferir concorrentes directos no 
mercado britânico. 

A principal concorrente inter-
nacional, a anglo-germânica TUI, 
de Hannover, que detém a maior 
quotaglobal no negócio do turis-
mo dc viagens, tem resistido me-
lhor à fragmentação do mercado, 
apresentando, apesar da estagna-
ção nos luéros desde 2015, um ser-
viço de dívida comportável para 
um volume de negócios estimado 
em 18,5 mil milhões de ouros no 
ano passado. 

Desde 2011, quando a TC re-
gistou uma dívida superior a 1,1 
mil milhões de i ibras, que a viabi-
lidade da empresa visceralmente 
associada à grandeza imperial bri-
tânica - o que levou à sua nacio-
nalização em 1948, após a sangria 
da II Guerra Mundial, só sendo 
privatizada em 1972 - se mostrou  

cada vez mais incerta e nem a en-
trada em 2015 cia Fosun chinesa, 
detentora do Club Med francês, 
evitou a bancarrota. 

Uma dívida de 1,7 mil milhões 
de libras (2 mil milhões nos cálcu-
los da Bloomberg) selou o fim da 
TC e, Boris Johnson, com toda a 
razoabilidade, recusou uma ajuda 
de emergência de 250 milhões dc 
libras, tendo em conta que dispu-
nha da rede dc segurança propi-
ciada pela Licença cio Organiza-
dor da Viagem Aérea. 

Directivas e direito nacional 
Acontece que este sistema de se-
guro incorpora a nível nacional na 
Grã-Bretanha, como em Portugal, 
a directiva de 25 de Novembro de 
2015 da União Europeia relativa 
"às viagens organizadas e serviços 
de viagem conexos". 

Repudiar legislação derivada 
do direito comunitário, renegociar 
de raiz tratados e acordos com a 
União Europeia e demais estados 
extracomunitários vinculados a 
comproniissos com os 27, impli-
ca, por sinal; rever os termos de se-
gumS e indemnizações de viagens. 

Pormenor de somenos para 
um Brexit à tripa-forra e coisa de 
monta para o Outono dc BorisJo-
nhson. • 

Artigo em conformidade 

com o antigo Acordo Ortográfico 
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JOÃO CARLOS 
BARRADAS 

"Desde a declaração 
de falência deixam 

em terra à espera de 
alternativa 114 mil 

passageiras." 

PÁGINA 29 
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O operador turístico britânico Tho-

mas Cook anunciou ontem que 

entrou em “liquidação imediata”,  

depois de não ter conseguido encon-

trar, durante o m-de-semana, os 

fundos necessários para garantir a 

sua sobrevivência. Esta súbita crise 

deixa centenas de milhares de turistas 

retidos nos destinos, naquele que já 

é considerado o maior esforço de 

“repatriação em tempo de paz” na 

história do Reino Unido. 

“Pesadelo, pesadelo, stressado”, 

disse Nick, um turista britânico ouvi-

do pela Reuters no aeroporto de 

Maiorca (Espanha). “Não era o que 

queríamos antes de ir para casa. Mas 

o que podemos fazer? Há muita gente 

que perdeu os seus empregos, por 

isso não estamos tão mal como essas 

pessoas.” 

Neste momento, a Thomas Cook, 

que gere hotéis, resorts e companhias 

aéreas, tem 600 mil clientes de 

férias, incluindo 150 mil britânicos e 

outros tantos clientes da Alemanha 

e de outros países escandinavos — o 

que signi ca que os Governos e as 

seguradoras terão de intervir para os 

repatriar, agora que a empresa decla-

rou falência. Todos os voos da com-

panhia foram cancelados com efeitos 

imediatos, o que quer dizer que as 116 

aeronaves (85 Airbus e 31 Boeing) que 

a empresa detém, de acordo com a 

Reuters, vão deixar de levantar voo.  

A falência teve impacto imediato 

junto de clientes que gozam pacotes 

de férias organizados pela operadora 

de viagens no exterior. Estes não con-

seguiram sair dos hotéis e resorts sem 

pagar os valores decorrentes das esta-

dias, já depois de terem efectuado o  

pagamento à Thomas Cook. 

O Governo britânico fretou 45 

aviões para levar a cabo o repatria-

mento, numa resposta baptizada 

como Operação Matterhorn. Vários 

aviões estão a aterrar nos destinos 

para ajudar neste processo, alguns da 

Virgin, British Airways e Easyjet. Só 

os turistas com voos de regresso mar-

cados para as próximas duas sema-

nas, até ao dia 6 de Outubro, é que 

vão conseguir regressar sem custos 

para casa — e numa data o mais pró-

ximo possível daquela que conta no 

bilhete de regresso. 

Fosun está “desapontada” 
Para sobreviver, o grupo Thomas 

Cook precisava de arrecadar 200 

milhões de libras (cerca de 227 

milhões de euros) em fundos adicio-

nais, reivindicados pelos bancos, 

como o RBS ou o Lloyds.  

“Apesar dos esforços consideráveis, 

as discussões entre as diferentes par-

tes interessadas do grupo e de novas 

fontes de nanciamento possíveis, 

não resultaram em acordo”, apontou 

o operador turístico britânico em 

comunicado. “Desta forma, o conse-

lho de administração concluiu que 

não tinha escolha, a não ser tomar 

medidas para entrar em liquidação 

com efeito imediato”, acrescentou. 

Em risco estão cerca de 22.000 

empregos — nove mil empregos só no 

Reino Unido. 

A ministra da Economia, Andrea 

Leadsom, anunciou que vai pedir ao 

Serviço de Insolvência que dê priori-

dade à investigação em torno das 

circunstâncias que levaram à falência 

da Thomas Cook.  

Boris Johnson con rmou, ontem, 

que recusou um resgate de 150 

milhões de libras (cerca de 170 

milhões de euros) à empresa falida, 

depois das negociações que tiveram 

lugar no domingo. O primeiro-minis-

tro assegurou que todos os cidadãos 

britânicos seriam repatriados, com os 

custos totais para os contribuintes a 

cifrarem-se nas centenas de milhões 

de libras, mas reforça que seria “erra-

do” resgatar a empresa. 

A empresa, com 178 anos de activi-

dade, tinha previsto assinar esta 

semana um pacote de resgate com o 

seu maior accionista, o grupo chinês 

Fosun, estimado em 900 milhões de 

libras (1023 milhões de euros), mas 

tal foi adiado pela exigência dos ban-

cos de que o grupo tivesse novas 

turísticos — que perderam populari-

dade para as reservas online e empre-

sas low cost — e a instabilidade política 

e problemas de segurança nos países 

tradicionalmente procurados pelos 

clientes da Thomas Cook, nomeada-

mente no Mediterrâneo, ditaram esta 

crise. O “Brexit” também teve in uên-

cia na retracção dos consumidores, 

também pela queda da libra. 

Portugal não escapa 

Portugal é um dos destinos da Tho-

mas Cook e não escapou à crise. O 

Governo desvalorizou-a, afirmando 

que o impacto no turismo nacional 

será reduzido, mas a Confederação 

do Turismo de Portugal acredita que 

poderá “trazer danos à actividade 

Queda da Thomas Cook estraga 
férias de milhares de turistas 
Com 178 anos de vida, o operador faliu, 
pressionado pelos credores, sem apoio  
do accionista Fosun e ignorado por Boris 
Johnson. Portugal não escapa à crise 

Turismo
Inês Chaíça e Idálio Revez

reservas para o Inverno. 

A empresa chinesa Fosun mostrou-

se “desapontada” pelo fracasso nas 

negociações. “A Fosun está desapon-

tada por o Grupo Thomas Cook não 

ter sido capaz de encontrar uma solu-

ção viável para a proposta de recapi-

talização com outros parceiros, ban-

cos centrais de empréstimos, investi-

dores seniores e outras partes 

envolvidas”, anunciou o grupo em 

comunicado à AFP. “A Fosun con r-

ma que a sua posição se manteve 

inalterada ao longo de todo o proces-

so, mas infelizmente outros factores 

mudaram”. 

Já há alguns anos que o grupo Tho-

mas Cook passava por di culdades. 

A quebra do negócio dos pacotes 

A Fosun está 
desapontada  
por o grupo 
Thomas Cook  
não ter sido  
capaz de 
encontrar uma 
solução viável 
Grupo Fosun 
Comunicado
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VICKIE FLORES/EPA

De uma coisa os clientes de agências 

de viagem a operar na União Euro-

peia podem ter a certeza: há um regi-

me comum de protecção do consu-

midor, que assegura o reembolso das 

despesas e o repatriamento quando 

as empresas declaram insolvência. 

“Isso é ponto assente”, garante Paulo 

Fonseca, coordenador do departa-

mento jurídico da Deco. 

Contactada pelo PÚBLICO, a asso-

ciação de defesa do consumidor diz 

que ainda não recebeu pedidos de 

ajuda de portugueses que tenham 

recorrido aos serviços da Thomas 

Cook — o operador turístico que 

anunciou falência nesta segunda-fei-

ra, obrigando a repatriar cerca de 

600 mil turistas. Entretanto, já há 

notícia de pelo menos 500 britânicos 

retidos no Algarve e de voos cancela-

dos na Madeira. 

O que se deve então fazer numa 

situação destas? Paulo Fonseca expli-

ca que, “em Portugal, há um meca-

nismo, o Fundo de Garantia das Agên-

cias de Viagens e Turismo, que res-

ponde pelo incumprimento das 

agências de viagem, nomeadamente 

em situação de insolvência”. 

Para bene ciar do apoio desse fun-

do, para o qual os operadores turísti-

O que fazer quando a agência 
onde comprou a viagem faliu?

cos contribuem anualmente e que 

tem um montante mínimo de quatro 

milhões de euros, “o que se exige é 

que o consumidor faça um requeri-

mento dirigido ao fundo, exigindo a 

constituição de uma comissão arbitral 

para apreciação da sua reclamação 

para o reembolso dos montantes que 

tenha pago”. Mas só é possível fazê-lo 

“quando a agência opera em Portu-

gal, com carácter permanente, estan-

do registada no Registo Nacional das 

Agências de Viagem e Turismo”. Nes-

te caso em particular, como a agência 

não está registada em Portugal, “o 

que é exigível é que o consumidor 

contacte o país onde adquiriu a via-

gem para accionar os respectivos 

mecanismos” aplicados no seu país, 

esclarece Paulo Fonseca. 

Quanto aos cidadãos estrangeiros 

que tenham recorrido aos serviços da 

Thomas Cook e que estarão a passar 

férias em Portugal, além de contacta-

rem os serviços do seu país de origem, 

podem também entrar em contacto 

com o Centro Europeu do Consumi-

dor. Mesmo assim, a protecção é limi-

tada, uma vez que se cinge às viagens 

combinadas, ou seja, aos “pacotes” 

que incluem, por exemplo, o trans-

porte e o alojamento. Se as duas coi-

sas forem compradas em separado, 

numa situação de insolvência “o con-

sumidor pode não ter capacidade 

para fazer face aos prejuízos”, escla-

rece o especialista da Deco. “Em 

regra, o consumidor está muito mais 

desprotegido [nesses casos], princi-

palmente no que concerne ao trans-

porte aéreo”, diz Paulo Fonseca.  

Em 2010, a agência Marsans foi 

declarada insolvente. Na altura, “a 

legislação não previa a existência de 

um fundo, mas de um mecanismo 

que era uma garantia de caução”, 

explica Paulo Fonseca. “A Marsans 

estava constituída como mera reta-

lhista e, portanto, o valor que lhe era 

exigido eram 25 mil euros. Nós veri

cámos reclamações em que o global 

dos montantes ultrapassou os 250 mil 

euros. Portanto, muitos consumido-

res não foram reembolsados”, diz.

Crise da 
Thomas Cook 
deixou 
milhares de 
turistas sem 
possibilidade 
de regressar 
a casa depois 
das férias de 
Verão

Crise da Thomas Cook afecta 
um total de 600 mil turistas 

turística”. Os mercados turísticos da 

Madeira e do Algarve podem estar 

ameaçados. Ao início do dia, havia  

cerca de 500 cidadãos britânicos reti-

dos em Portugal, segundo informação 

da embaixada britânica ao Governo 

português. E foram cancelados dois 

voos na Madeira. Ao fim do dia, ainda 

se faziam os pontos de situação junto 

das diversas regiões, em particular no 

Algarve e na Madeira. A secretária de 

Estado do Turismo, Ana Mendes 

Godinho, disse à TSF que o impacto 

no turismo será reduzido porque, 

“em todo o Verão, a operadora teve 

25 mil pessoas em Portugal”. 

Em comunicado, o Governo expli-

cou que, “no que toca a turistas por-

tugueses que tenham adquirido paco-

dos Hotéis e Empreendimentos Turís-

ticos do Algarve (AHETA), Elidérico 

Viegas. Até ao final do dia de ontem, 

já estavam contabilizadas perdas na 

ordem de um milhão de euros. “Esta-

mos a falar da Cook, que é o segundo 

maior operador turístico da Europa 

[a primeira é a TUI alemã], que tem 

uma larga tradição de ligações comer-

ciais à região”. Por pagar, diz o empre-

sário, “fica a facturação dos últimos 

dois meses, três meses, a coincidir 

com o pico da época alta turística”. 

Os contratos têm prazos de pagamen-

to de 60 a 90 dias. 

Por sua vez, o presidente da Região 

de Turismo do Algarve, João Fernan-

des, observa: “Começa a ser histórico 

os operadores abrirem falência, cirur-

gicamente, no final de um período de 

alta na facturação”. Apesar de reco-

nhecer ser “problemático os hotéis 

serem ressarcidos das dívidas”, con-

sidera que a empresa está longe de ter 

a dimensão, no caso do Algarve, que 

já teve no passado: “Dos oito milhões 

e 800 mil passageiros de movimento 

do aeroporto de Faro, a Thomas Cook 

é responsável apenas por 200 mil 

passageiros”. Elidérico Viegas contra-

põe: “O problema não pode ser des-

valorizado e devia-se já estar a pensar 

numa linha de financiamento às 

empresas, para evitar consequências 

bem maiores”. 

Ao contrário do que sucedeu nou-

tros tempos, a empresa britânica não 

explora directamente unidades hote-

leiras no Algarve. “Trabalha com 

pacotes turísticos low cost que termi-

navam no mês de Outubro, e seriam 

retomados em Março”, destaca João 

Fernandes, sublinhando que nesse 

intervalo de tempo “pode-se reajus-

tar” a actividade. Sobre os passageiros 

que ficaram em terra, diz, “não será 

difícil encontrar voos alternativos, 

dadas as boas ligações do aeroporto 

de Faro aos aeroportos ingleses”. 

As dívidas aos hotéis do Algarve é 

também uma das maiores preocupa-

ções da Associação Portuguesa das 

Agências de Viagens e Turismo 

(APAVT). Por outro lado, “no Algarve 

já não havia operações em voos da 

Thomas Cook, apenas em voos con-

tratados e regulares. Não acredito 

que no Algarve se coloquem proble-

mas de repatriamento”, afirmou à 

Lusa o líder da associação, Pedro 

Costa Ferreira.

ines.chaica@publico.pt 
irevez@publico.pt rita.costa@publico.pt

tes da Thomas Cook, foram já accio-

nados os mecanismos de informação 

e apoio ao consumidor”. 

“Obviamente que a falência de uma 

empresa com a dimensão e importân-

cia da Thomas Cook é uma péssima 

notícia para o turismo mundial. Sen-

do o britânico o nosso principal mer-

cado emissor — com uma quota de 

19,6% em dormidas e 16,9% em recei-

tas —, haverá com certeza consequên-

cias negativas para as nossas empre-

sas, ainda que menos do que nos 

restantes mercados da Thomas 

Cook”, afirmou Francisco Calheiros, 

presidente da CTP.  

Já no Algarve, a falência da Thomas 

Cook causará “prejuízos de milhões”, 

avança o presidente da Associação 

Em Portugal, o Fundo de 
Garantia das Agências de 
Viagens e Turismo responde 
pelo incumprimento das 
agências de viagem 
Pedro Fonseca 
Coordenador jurídico da Deco

Rita Marques Costa
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A21Falência da Thomas Cook deixa dívidas a hotéis portugueses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/09/2019

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Sónia Santos Pereira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2a43dfa3

 
Algarve e da Madeira são as mais afetadas pela falência do operador britânico. Vila Galé, Pestana e AP
Hotels em risco de não receber as reservas
 
A falência da Thomas Cook, o segundo maior operador turístico europeu, já está a ter implicações em
Portugal e não se limitam aos 500 turistas estrangeiros que estão retidos no Algarve. Grupos
hoteleiros como o Vila Galé, Pestana e AP Hotels estão em risco de não serem ressarcidos das vendas
realizadas no verão ao operador britânico. A nível mundial, a insolvência da Thomas Cook vai obrigar
ao repatriamento de 600 mil turistas, 150 mil dos quais para a Grã-Bretanha.
 
Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo,
admitiu que "é de prever que a Thomas Cook tenha dívidas aos hotéis pelo menos no que se refere ao
verão". A insolvência da operadora "não é uma hecatombe" para o turismo do Algarve e da Madeira,
mas "pode ser uma catástrofe para algum grupo hoteleiro", alerta.
 
"Agosto e setembro ainda não foram pagos", já que os contratos entre as operadoras e os grupos
hoteleiros preveem um prazo de pagamento de 60 a 90 dias, confirma também João Fernandes,
presidente da Região de Turismo do Algarve. Embora ainda não seja possível contabilizar o valor das
faturas em falta, as associações hoteleiras da região estão já "a trabalhar para saber quem são os
principais credores da Thomas Cook e o montante da dívida" para que haja uma "representação
conjunta e assim terem mais força" para serem ressarcidos, adiantou. Mas a liquidação dessas dívidas
não será fácil, até porque os credores são muitos.
 
Valores elevados
 
Para Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, a
falência da Thomas Cook tem "um impacto negativo enorme" na região, de "milhões de euros" em
dívida. "Será feito um levantamento para apurar com rigor" a situação, "mas não temos dúvidas que
os montantes serão elevados", adiantou, recordando que "50% da faturação do ano é feita nos dois
meses do verão".
 
Esta "não é uma falência qualquer, a Thomas Cook é uma companhia de aviação, mas é também um
operador, comercializa férias, pacotes integrados, e 50% dos hotéis trabalham com operadores
turísticos". O presidente da RTA reconhece, no entanto, que a Thomas Cook tem um peso
relativamente diminuto na região, sendo responsável por apenas 0,2% dos movimentos de
passageiros no aeroporto de Faro, ou seja cerca de 10 mil turistas por ano.
 
A administração do AP Hotels estava ontem reunida para avaliar a situação e o impacto da falência da
Thomas Cook no negócio. Segundo foi possível apurar, o grupo português tem clientes da operadora
nos seus hotéis e a prioridade estava em saber como lidar com a situação. Contactados, os grupos Vila
Galé e Pestana não quiseram comentar a falência da operadora britânica.
 
Paula Cabaço, secretária regional do Turismo da Madeira admitiu que receia o efeito de contágio da
falência da Thomas Cook, que vendia anualmente cerca de quatro mil pacotes turísticos para a
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Madeira. Isto porque o grupo britânico é acionista da companhia aérea Condor, que liga oito vezes por
semana o arquipélago à Alemanha, e do voo semanal de ligação a Copenhaga, na Dinamarca. Este
voo acabou ontem por ser cancelado.
 
Liquidação imediata
 
A Thomas Cook entrou ontem em liquidação imediata, após não ter conseguido assegurar 227 milhões
de euros (200 milhões de libras) em fundos reivindicados pela banca para garantir a sua
sobrevivência. A operadora, que conta 178 anos de atividade, previa assinar esta semana um pacote
de resgate com o grupo chinês Fosun (dono da seguradora Fidelidade e maior acionista do BCP, entre
outros interesses em Portugal). O plano previa a entrada de 1023 milhões de euros, mas foi adiado
devido às exigências de bancos como o Lloyds e o RBS de que o grupo tivesse novas reservas para o
inverno.
 
"É a maior falência que já se verificou no turismo. A Thomas Cook foi praticamente a inventora do
turismo como o conhecemos", disse esta segunda-feira Adolfo Favieres, embaixador do World Travel &
Tourism Council (WTTC).
 
Desde o ano passado que a operadora britânica acumulava dificuldades financeiras, que pareciam ir
ficar resolvidas com o apoio da Fosun. Tal não sucedeu e 600 mil turistas ficaram com a corda ao
pescoço, alguns deles a terem de pagar pela segunda vez o seu pacote de férias para poderem sair
dos hotéis onde estavam hospedados.
 
Em Espanha, a situação é mais dramática, já que a Thomas Cook é um dos maiores operadores
turísticos para as ilhas Canárias e Baleares. O governo de Madrid convocou de urgência os
responsáveis do turismo e das Comunidades Autónomas para gerir a crise. Em causa estão quatro
milhões de turistas... e mais de 40 unidades hoteleiras com créditos por receber.
 
Os hoteleiros pediram já a Madrid que tente renegociar com a Ryanair, de modo a evitar o anunciado
encerramento de três bases da companhia low cost irlandesa em Espanha, e reclamam a descida de
40% nas taxas aeroportuárias "para atrair novos operadores" capazes de salvar "a difícil situação de
que se adivinha, sobretudo nas Canárias".
 
A Thomas Cook emprega 22 mil pessoas, nove mil das quais no Reino Unido. É detentora de 105
aviões e 200 hotéis.
 
Partilhe esta notícia
 
Sónia Santos Pereira
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A23

Thomas Cook: O que levou à falência e o impacto no turismo em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/09/2019

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8b6d5d13

 
Operadora turística anunciou falência no domingo, com efeitos imediatos. Afinal, o que levou ao
colapso do grupo? E quais são as consequências para Portugal?
 
A notícia pode ter surpreendido os que desconheciam a situação financeira da Thomas Cook, mas a
verdade é que as dificuldades já eram visíveis, motivo pelo qual a empresa agendou uma reunião de
emergência para domingo, dia 22 de setembro. O objetivo? Garantir um resgate financeiro. Se
conseguiu? A resposta é não.
 
E, em traços gerais, foi por não ter conseguido um 200 milhões de libras (cerca de 227 milhões de
euros) em fundos adicionais que a operadora turística abriu falência. Este montante era reivindicado
por bancos, como o RBS ou o Lloyds.
 
A Thomas Cook, fundada em 1841 no condado inglês de Leicestershire, tinha previsto assinar esta
semana um pacote de resgate com o seu maior acionista, o grupo chinês Fosun, estimado em 900
milhões de libras (1.023 milhões de euros), mas tal foi adiado pela exigência dos bancos de que o
grupo tivesse novas reservas para o inverno.
 
Como não aconteceu, a Thomas Cook anunciou falência por não ter conseguido os fundos necessários
para garantir a sua sobrevivência. E os efeitos foram imediatos. "Desta forma, o Conselho de
Administração concluiu que não tinha escolha, a não ser tomar medidas para entrar em liquidação
com efeito imediato", apontou o operador turístico britânico em comunicado.
 
Foi também de imediato que se fizeram sentir os efeitos junto dos turistas que estavam em viagem.
Aliás, vários cidadãos que estavam de férias na Tunísia disseram no domingo à BBC que foram
impedidos de sair dos hotéis.
 
Mas há mais. As autoridades terão agora que organizar um repatriamento de cerca de 600.000
turistas em todo o mundo, incluindo 150.000 para o Reino Unido. Esta operação já começou e vai
prolongar-se até ao dia 6 de outubro. Existem 51 destinos afetados em cerca de 16 países onde o
grupo operava.
 
O Guardian escreve esta terça-feira que os antigos responsáveis da Thomas Cook estão na mira por
salários excessivos. Ao que tudo indica, os CEO receberam mais de 35 milhões de libras (39,6 milhões
de euros) em 12 anos, mesmo numa altura em que a empresa já se deparava com problemas
financeiros.
 
Em Portugal, qual é o impacto?
 
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) não prevê problemas de
repatriamento de turistas portugueses, mas antecipa que a preocupação neste momento está
relacionada com as dívidas da Thomas Cook aos hotéis algarvios.
 
"Mas não me parece que Portugal esteja no olho do furacão", afirmou Pedro Costa Ferreira, presidente
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da APAVT, explicando que, comparando com outros destinos mundiais, não será em Portugal que os
efeitos serão mais relevantes.
 
Por outro lado, o presidente e fundador da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, fala num impacto "terrível" e assegura que os prejuízos podem
"ascender a milhões de euros, no caso do Algarve", apontou, em declarações à TSF.
 
Também Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), que acredita
que a falência da Thomas Cook "irá trazer danos à atividade turística em Portugal", sobretudo na
Madeira.
 
Seja como for, , adiantando que existem cerca de 500 pessoas afetadas no Algarve, segundo dados da
embaixada britânica. Em relação aos turistas portugueses que tenham adquirido pacotes de férias da
Thomas Cook, a secretaria de Estado do Turismo refere que "foram já acionados os mecanismos de
informação e apoio ao consumidor".
 
Falência? Deve-se ao "sucesso" das plataformas digitais
 
O governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, pronunciou-se sobre o assunto e justificou a
falência da Thomas Cook com o "sucesso" das plataformas digitais de marcação de voos, hotéis e
carros de aluguer.
 
"A falência da Thomas Cook é a demonstração do sucesso do 'booking' [plataforma digital] e de todas
as outras plataformas que ocuparam o espaço que, anteriormente, era ocupado por eles [agências de
viagens]. Hoje, quem trabalha com agências é, basicamente, o setor do 'corporate'", disse Carlos
Costa.
 
Carlos Costa explicou que as agências de viagens viviam da prestação de serviços que assentavam na
dificuldade do cliente em aceder à informação e em marcar um hotel, um voo ou um carro,
acrescentando que essa dificuldade dava lugar a um mercado que hoje desapareceu. "Ninguém vai
hoje a uma agência de viagens a não ser que tenha um serviço adicional", referiu.
 
Notícias ao Minuto com Lusa
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RTP 2

 	Duração: 00:00:42

 	OCS: RTP 2 - Jornal 2

 
ID: 82626489

 
23-09-2019 21:56

1 1 1

Agência Thomas Cook em falência

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=01eca247-810c-4bcc-977c-

73def78b320b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Abriu falência o histórico operador turístico britânico Thomas Cook. Com uma dívida de quase 2 mil
milhões de euros deixou milhares de pessoas em dificuldades.
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SIC

 	Duração: 00:02:54

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 82625156

 
23-09-2019 20:36

1 1 1

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=17207f30-9cdf-4f71-8bd1-

9d540283044e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É a maior ponte aérea organizada no Reino Unido. O Governo de Londres já fretou 45 aviões para
repatriar milhares de turistas surpreendidos pela falência da Thomas Cook. A insolvência do mais
antigo e maior operador turístico do mundo foi anunciada hoje.
Declarações de Elidérico Viegas, Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve; João
Fernandes, Turismo do Algarve.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2019-09-23 20:36
 SIC - Edição da Manhã , 2019-09-24 06:47
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2019-09-23 00:41
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2019-09-24 06:48
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2019-09-24 07:46
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2019-09-24 08:35
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RTP 1

 	Duração: 00:02:31

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 82625132

 
23-09-2019 19:50

1 1 1

Abriu falência um dos mais antigos operadores turísticos do mundo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=848f93bb-1b65-4221-8938-

b8b72b53ec02&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Abriu falência um dos mais antigos operadores turísticos do mundo. O britânico Thomas Cook não
conseguiu reunir os fundos necessários para pagar uma dívida de quase dois mil milhões de euros.
600 mil clientes que estavam de férias foram apanhados de surpresa, ficaram sem forma de regressar
a casa.
Declarações de Elidérico Viegas, pres. Assoc. Hotéis e Emp. Turísticos do Algarve.

 
Repetições: RTP 3 - 18/20 , 2019-09-23 19:24
 RTP 3 - 360 , 2019-09-23 20:49
 RTP 3 - 24 Horas , 2019-09-23 00:26
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2019-09-24 09:14
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TVI 24

 	Duração: 00:02:28

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 82624724

 
23-09-2019 19:19

1 1 1

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=33541913-d9c2-419f-b7dd-

b5eae430fc09&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A falência da Thomas Cook poderá ter um impacto enorme no turismo do Algarve. A centenária
empresa de viagens declarou oficialmente a insolvência, obrigando ao cancelamento de todas as
reservas, voos e pacotes de viagem.
Declarações de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve; Eldérico Viegas, Associação de
Hotéis e empreendimentos turísticos no Algarve.

 
Repetições: TVI 24 - 2ª Hora , 2019-09-23 01:14
 TVI - Diário da Manhã , 2019-09-24 09:07
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RTP 3

 	Duração: 00:01:16

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 82624377

 
23-09-2019 18:34

1 1 1

Abriu falência o histórico operador turístico britânico Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1b2bb524-31ed-4b30-a3e6-

13640b57d59a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Abriu falência o histórico operador turístico britânico Thomas Cook. A empresa não conseguiu reunir os
fundos necessários para garantir a continuidade dos negócios.
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Rádio Observador

 	Duração: 00:04:05

 	OCS: Rádio Observador - Jornal

Observador 
ID: 82626357

 
23-09-2019 18:00

Falência da agência Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=db416f6e-127c-4a10-9365-

ef01bb316e54&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A falência da agência Thomas Cook está a causar preocupação em Portugal, especialmente na
Madeira. O o Governo Regional da Madeira receia que a falência da operadora turística britânica tenha
um efeito de contágio noutros países, em filiais desta agência de turismo e também em outras
empresas que dela dependem. A secretária regional do Turismo da Madeira diz que o Governo está
obviamente a acompanhar esta situação com preocupação.
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TVI 24

 	Duração: 00:00:58

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 82623653

 
23-09-2019 17:59

1 1 1

Falência da Thomas Cook preocupa Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b8ed01a0-801d-4c15-93f4-

a50a2491bb2e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo português diz estar a acompanhar com atenção a situação da Thomas Cook na sequência
do anúncio de falência da maior agência de viagens do Reino Unido. Em comunicado, o ministro
adjunto e da economia diz que estão a ser feitos pontos de situação para apurar os efeitos a Portugal,
em particular na Madeira e no Algarve.
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SIC Notícias

 	Duração: 00:00:47

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Tarde

 
ID: 82623210

 
23-09-2019 17:31

1 1 1

Thomas Cook anuncia falência

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2ca5c819-103b-45d8-a335-

3579cfc8cc71&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Ao fim de mais de 170 anos de atividade, o mais antigo operador turístico do mundo abriu falência. A
principal preocupação do Governo Regional da Madeira é com a companheira Condor, que pertence
operador turístico Thomas Cook, e assegura 8 voos semanais para a ilha.
Declarações de Paula Cabaço, secretária regional do Turismo da Madeira.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal das 7 , 2019-09-23 19:32
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SIC Notícias

 	Duração: 00:07:35

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Tarde

 
ID: 82622223

 
23-09-2019 16:15

1 1 1

Falência da Thomas Cook preocupa Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f8c4e108-1e8b-4b6a-8fe2-

0add10ea878f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve é umas das regiões afetadas pela falência da Thomas Cook. A Associação dos Hotéis e
empreendimentos turísticos da região está a fazer um levantamento dos prejuízos. A falência vai
implicar o repatriamento como já ouvimos de 600 mil turistas em todo o mundo.
Direto do Caniço, Madeira.
Declarações de Paula Cabaço, secretária regional do Turismo da Madeira.
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A34

 
Renascença

 	Duração: 00:00:47

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 82621840

 
23-09-2019 16:03

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8ca2e8f3-08f3-4a39-864d-

8dbc2bb15831&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Não há para já nenhum português que tenha solicitado apoio ao Governo para repatriamento, depois
da anunciada falência da empresa de viagens Thomas Cook.
Declarações de Elidérico Viegas, da Associação de Hoteleiros do Algarve.

Página 34



A35

 
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:20

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 82622176

 
23-09-2019 16:01

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f376af70-a694-4f4c-a411-

b722fd58d543&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há cerca de 500 pessoas afetadas no Algarve por causa da falência do operador turístico britânico
Thomas Cook. Os dados são da Secretaria de Estado do Turismo, a maior preocupação no entanto da
Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, são também as dívidas que vêm hotéis do
Algarve.
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TSF

 	Duração: 00:02:40

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 82621243

 
23-09-2019 15:12

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=abd3ab84-4d69-4e44-84c2-

dec5f9adad06&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O primeiro-ministro britânico garantiu que todos os britânicos que foram afetados pela falência da
Thomas Cook, vão receber ajuda. O diretor-executivo da Thomas Cook já veio pedir desculpas pelo
que está a acontecer aos milhares de turistas que foram apanhados de surpresa com a declaração de
falência da empresa. No Algarve, são pelo menos 500 os britânicos afetados.
Declarações de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
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TVI 24

 	Duração: 00:02:50

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 82620951

 
23-09-2019 15:11

1 1 1

Agência Thomas Cook em falência

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4e9b4f06-605a-4d80-9b9c-

292c7e7ec7d8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo português está a acompanhar com atenção a situação da Thomas Cook na sequência do
anúncio de falência da maior agência de viagens do Reino Unido. Em comunicado, o Ministro Adjunto e
da Economia diz que estão a ser feitos pontos de situação para apurar os efeitos em Portugal, em
particular na Madeira e no Algarve, quer no caso dos turistas, quer no das empresas portuguesas.
Declarações de Peter Fankhauser, diretor executivo; Tim Johnson, diretor da Autoridade de Aviação
Civil.
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A38

 
Renascença

 	Duração: 00:00:28

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 82620982

 
23-09-2019 15:03

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=11c68a74-0d1d-4e7f-8212-

95d823257667&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Não há para já nenhum português que tenha solicitado apoio ao Governo para repatriamento, depois
da anunciada falência da empresa de viagens Thomas Cook. A indicação é dada à Renascença pela
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.
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CM TV

 	Duração: 00:01:57

 	OCS: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço

 
ID: 82622227

 
23-09-2019 14:21

1 1 1

Agência Thomas Cook em falência

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c0480b5e-dc80-4d17-ae04-

237ea50de355&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O gigante do turismo britânico Thomas Cook anunciou falência. É agora necessário repatriar 600 mil
turistas. A Confederação de Turismo de Portugal entende que a queda deste operador terá
consequências negativas para o país.

 
Repetições: CM TV - CM Jornal - 20h , 2019-09-23 19:54
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TSF

 	Duração: 00:01:14

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 82620017

 
23-09-2019 14:12

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=09193a39-f2c1-43b1-b086-

216d2ec0fa3f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O diretor-executivo da Thomas Cook já veio pedir desculpas pelo que está a acontecer aos milhares de
turistas que foram apanhados de surpresa com a declaração de falência da empresa. No Algarve, são
pelo menos 500 os britânicos afetados.
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Renascença

 	Duração: 00:01:03

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 82619885

 
23-09-2019 14:03

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e0429e19-8378-4bf1-8106-

b11338b0e8a3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Não há para já nenhum português que tenha solicitado apoio ao Governo para repatriamento, depois
da anunciada falência da empresa de viagens Thomas Cook. A indicação é dada à Renascença pela
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.
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SIC

 	Duração: 00:00:52

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 82619742

 
23-09-2019 13:45

1 1 1

A falência da Thomas Cook obrigou ao cancelamento de uma viagem de Copenhaga para o
Funchal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=431a3864-998d-4bac-a17b-

6159e98467a7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A falência da Thomas Cook já obrigou hoje ao cancelamento de uma viagem de Copenhaga para o
Funchal e deixou em terra 150 passageiros que deverão seguir viagem amanhã em voos da TAP.
Segundo os hoteleiros estarão na Madeira outros 350 turistas nórdicos, que também serão afetados.
Declarações de Roland Bachmeier, Associação Comercial e Industrial do Funchal.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal das Duas , 2019-09-23 14:16
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RTP 1

 	Duração: 00:01:35

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 82619353

 
23-09-2019 13:43

1 1 1

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=56ddd746-d73b-4290-82af-

0656b6811b44&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, há 500 turistas estrangeiros afetados pela falência da Thomas Cook. O número é
avançado pela Secretaria de Estado do Turismo que está a acompanhar os efeitos da falência do
operador turístico, em especial na Madeira e no Algarve. O presidente das Associações de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve fala no impacto negativo muito forte. Já o presidente da
Região de Turismo admite que possa haver efeitos em algumas unidades hoteleiras, mas desvaloriza o
impacto total na região.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2019-09-23 14:45
 RTP 3 - Eixo Norte Sul , 2019-09-23 15:26
 RTP 3 - 3 às... , 2019-09-23 17:48
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SIC

 	Duração: 00:02:55

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 82619640

 
23-09-2019 13:42

1 1 1

O Algarve é uma das regiões que vai ser afetada com a falência da Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=98ee5f3b-1d51-4b6e-9e8c-

9a3f3939a542&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve é uma das regiões que vai ser afetada em milhares de euros de prejuízos com a falência da
Thomas Cook. Entretanto, o governo britânico já disse que o repatriamento dos 600 mil turistas será a
maior operação do género depois da 2ª Guerra Mundial.
Declarações de Elidérico Viegas, Ass. Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve; João
Fernandes, Turismo do Algarve.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal das Duas , 2019-09-23 14:13
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2019-09-23 14:42
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2019-09-23 15:43
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2019-09-23 17:33
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2019-09-23 19:35
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RTP 1

 	Duração: 00:02:45

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 82619339

 
23-09-2019 13:41

1 1 1

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1fa253ac-51d5-4093-b9fc-

389f0746daed&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Abriu falência sem aviso prévio o histórico operador turístico britânico Thomas Cook. A empresa não
conseguiu reunir os fundos necessários para garantir a continuidade dos negócios e deixa assim, de
um dia para o outro, 600 mil clientes por conta própria durante as férias.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2019-09-23 14:42
 RTP 3 - 3 às... , 2019-09-23 16:49
 RTP 3 - 3 às... , 2019-09-23 17:45
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SIC

 	Duração: 00:02:08

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 82619632

 
23-09-2019 13:40

1 1 1

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5dfda323-e98a-4e31-9257-

64600c2551af&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O mais antigo operador turístico do mundo faliu. A liquidação da britânica Thomas Cook deixa 22 mil
postos de trabalho em risco e vai implicar o repatriamento de 600 mil turistas em todo o mundo.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal das Duas , 2019-09-23 14:11
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2019-09-23 14:40
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2019-09-23 15:41
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2019-09-23 16:13
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2019-09-23 17:31
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2019-09-23 19:32
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TVI

 	Duração: 00:01:48

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 82619249

 
23-09-2019 13:28

1 1 1

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3022563b-0627-413c-a953-

ad8a9d685440&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A falência da Thomas Cook poderá ter um impacto enorme no turismo algarvio. O presidente da
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve diz que os prejuízos podem ascender
aos milhões de euros.
Declarações de Elidérico Viegas, Assoc. Hotéis e Empr. Turísticos Algarve e de João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2019-09-23 13:29
 TVI 24 - Notícias , 2019-09-23 15:14
 TVI 24 - Notícias , 2019-09-23 16:01
 TVI 24 - Notícias , 2019-09-23 17:29
 TVI 24 - 2ª Hora , 2019-09-23 01:17
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TVI

 	Duração: 00:02:16

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 82619203

 
23-09-2019 13:26

1 1 1

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f2d4968e-597a-42e3-8dc4-

c828f94e48b9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A agência de viagens Thomas Cook entrou em insolvência o que está a gerar o caos em vários pontos
do planeta. Há neste momento 600 mil turistas da Thomas Cook espalhados pelo mundo, muitos sem
saber como regressar a casa. 150 mil turistas britânicos vão ter de ser repatriados.
Declarações de Peter Fankhauser, diretor executivo e de Tim Johnson, diretor da Autoridade de
Aviação Civil.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2019-09-23 13:27
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TSF

 	Duração: 00:03:03

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 82619202

 
23-09-2019 13:12

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e7394d81-ec86-404e-b7f9-

7803189275a6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo está a fazer uma avaliação do impacto que tem em Portugal, a falência da operadora de
turismo Thomas Cook. No entanto, a secretário de Estado do Turismo Ana Mendes Godinho, não
espera que esta falência tenha grandes repercussões em Portugal.
Declarações de Ana Mendes Godinho, secretário de Estado do Turismo, de João Fernandes, presidente
do Turismo do Algarve.
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Renascença

 	Duração: 00:00:30

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 82619121

 
23-09-2019 13:03

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cf9412ed-57a3-49cf-b189-

27533f1c5ff3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A falência do operador Thomas Cook vai ter um impacto negativo muito grande no turismo nacional,
sobretudo algarvio. É convicção da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos.
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Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:29

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 82618816

 
23-09-2019 13:02

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c134d261-e7fb-47c0-845d-

bf4b87ed15c2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há 500 pessoas afetadas no Algarve pela falência do operador turístico Thomas Cook. Número
avançado pela Secretaria de Estado do Turismo, que cita dados da embaixada britânica.

 
Repetições: Rádio Comercial - Notícias , 2019-09-23 14:00
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RTP 3

 	Duração: 00:01:16

 	OCS: RTP 3 - Jornal das 12

 
ID: 82618899

 
23-09-2019 12:28

1 1 1

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bd7ee239-86de-481b-b0f8-

44e7c8362d00&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve diz que a falência da
Thomas Cook que vai ter um impacto negativo muito forte na região. Elidérico Viegas lembra que, no
Algarve, 50% das reservas hoteleiras são feitas através de operadores turísticos.
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RTP 3

 	Duração: 00:00:56

 	OCS: RTP 3 - Jornal das 12

 
ID: 82618897

 
23-09-2019 12:27

1 1 1

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3b48a713-da4f-44e3-ae4f-

b171dacd8d53&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Abriu falência o histórico operador turístico britânico Thomas Cook.
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Renascença

 	Duração: 00:00:28

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 82617724

 
23-09-2019 12:09

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e23feecf-7ca5-48da-8589-

f9217e7c1c91&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Reino Unido, prepara-se a maior ação de repatriamento em tempo de paz, são cerca de 70 chatas
para transportar os mais de 600 mil clientes de férias pelo mundo da Thomas Cook, que esta
segunda-feira abriu falência.
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TVI 24

 	Duração: 00:01:00

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 82616593

 
23-09-2019 11:20

1 1 1

Agência Thomas Cook em falência

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1dbbc73b-1a42-4b76-aaa9-

afd44b3c261d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Elidérico Viegas diz que de imediato não é possível definir exatamente qual o impacto que vai ter esta
à falência, mas que no futuro vai fazer com que os turistas se desviem do Algarve.
Declarações de Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotelaria do Algarve.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2019-09-23 12:08
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RTP 3

 	Duração: 00:01:44

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 82615588

 
23-09-2019 10:37

1 1 1

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=af931977-71aa-4ecc-88c4-

07115d87e9a0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Thomas Cook faliu. Era um dos maiores operadores turísticos do mundo. De um dia para o outro
deixa 600 mil clientes abandonadas durante as férias.
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TVI 24

 	Duração: 00:00:59

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 82615211

 
23-09-2019 10:11

1 1 1

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=887311ee-844e-4812-b5b8-

309dba8adf93&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A agência de viagens Thomas Cook, a mais antiga do Reino Unido, anunciou falência esta madrugada.
Deixa mais de meio milhão de turistas espalhados pelo mundo com contas do hotel por pagar e sem
transporte para regressar a casa.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2019-09-23 10:32
 TVI 24 - Notícias , 2019-09-23 11:19
 TVI 24 - Notícias , 2019-09-23 12:07
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Renascença

 	Duração: 00:00:26

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 82614779

 
23-09-2019 10:03

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fd16f213-f336-4a0e-ae2c-

ecacdd27111c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O operador turístico Thomas Cook anunciou falência, com impacto imediato junto de milhares de
clientes em viagens no estrangeiro.
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Rádio Comercial

 	Duração: 00:01:33

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 82614640

 
23-09-2019 10:01

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8bce9e5d-09db-47ae-8d7d-

1a4ee2a13338&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A falência da empresa de viagens britânica Thomas Cook acarreta graves prejuízos para o Algarve, o
presidente da Associação de hotéis e empreendimentos turísticos Elidérico Viegas, fala de turistas que
deixam de ver com a operadora, mas também dos serviços já prestados e que ficam por pagar.
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Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=35cdc22b-101b-4e1c-91d0-

e23064f6f212&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Faliu a empresa de viagens mais antiga do mundo, a britânica Thomas Cook. Criada em 1841,
administrava companhias aéreas, hotéis e resorts. Movimentando mais de 19 milhões de turistas por
ano. Atualmente, estarão deslocadas 600 mil pessoas que vão precisar da ajuda de governos e
companhias de seguro, para o pagamento de hotéis e de transporte alternativo para o regresso a
casa.
Comentário de Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve, de Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e
Turismo.
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A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve deixa o alerta, a região vai ter
milhões de euros de prejuízo com a falência da Thomas Cook.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2019-09-23 12:12
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Agência Thomas Cook em falência

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dba76aa4-e773-4cd9-a9c0-

5f24c430c1e6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A agência de viagens britânica Thomas Cook entrou em falência.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal das Dez , 2019-09-23 10:22
 SIC Notícias - Notícias , 2019-09-23 13:25
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Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=292aa2fa-809a-47ec-a967-

720b9279b971&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve preparam-se para ter milhares de euros em prejuízos no turismo, isto depois da Tomas
Cook, um dos maiores operadores turísticos do mundo, ter anunciado a falência e a liquidação
imediata.
Declarações de Elidérico Viegas, Associação de hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.
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Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=03cee82a-0b70-4a4a-b0a7-

93cef20abe81&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O operador turístico britânico Thomas Cook anunciou hoje falência, entra em liquidação imediata. A
falência da empresa terá grande impacto no Algarve.
Declarações de Elidérico Viegas, Associação de hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.
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Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d6272e6f-7e88-4118-9590-

6b63cacf7729&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Faliu a empresa de viagens mais antiga do mundo, a britânica Thomas Cook. Criada em 1841,
administrava companhias aéreas, hotéis e resorts. Movimentando mais de 19 milhões de turistas por
ano. Atualmente, estarão deslocadas 600 mil pessoas que vão precisar da ajuda de governos e
companhias de seguro, para o pagamento de hotéis e de transporte alternativo para o regresso a
casa.
Comentário de Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve.

Página 65



A66

 
TVI

 	Duração: 00:01:06

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 82612983

 
23-09-2019 08:58

1 1 1

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=38d1cad2-0ed9-4a58-a156-

e078e3813eca&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A operadora britânica de turismo Thomas Cook entrou em colapso nas primeiras horas desta segunda-
feira depois de fracassar na tentativa de obter recursos para superar uma grave crise financeira.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2019-09-23 09:35
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2019-09-23 08:59
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2019-09-23 09:36
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Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2e6a5f05-29c8-4579-8774-

026c4059166c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Faliu a Thomas Cook, um dos operadores turíticos mais antigo do mundo.

Página 67



A68

 
TSF

 	Duração: 00:02:05

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 82612277

 
23-09-2019 08:13

Faliu a Thomas Cook

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e2fed680-e810-4d6a-b3d6-

49e30d1b6f67&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Faliu a empresa de viagens mais antiga do mundo, a britânica Thomas Cook. Criada em 1841,
administrava companhias aéreas, hotéis e resorts. Movimentando mais de 19 milhões de turistas por
ano. Atualmente, estarão deslocadas 600 mil pessoas que vão precisar da ajuda de governos e
companhias de seguro, para o pagamento de hotéis e de transporte alternativo para o regresso a
casa.
Comentário de Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve.
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As entidades algarvias temem que a falência da Thomas Cook deixe por pagar os serviços prestados
na época alta na região, apesar dos turistas deste operador representarem apenas 0,2% dos
passageiros do aeroporto de Faro.
 
Elidérico Viegas
 
Haverá impacto, "não só nos turistas que já tinham marcado as suas férias", mas, acima de tudo, nos
serviços já prestados durante os dois meses de época alta, que "dificilmente virá a ser pago" e que
pode atingir" alguns milhões de euros", afirmou o presidente da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, à Lusa. O representante dos
hoteleiros mostrou-se preocupado com a dívida que "reflete os meses com os preços mais caros" e
que representam, muitas vezes, "50% da fatura anual das empresas".
 
Também o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, revelou à Lusa
preocupação sobre a dívida que fica na região cujo levantamento está a ser feito em parceira com a
"AHISA (Associação dos Industriais de Hotelaria e Similares do Algarve) e a AHETA" e que se torna
importante saber se se "concentra em poucos ou em muitas unidades hoteleiras", para se ter a noção
desse impacto, já que "dificilmente que esses créditos serão pagos".
 
A RTA revela que o peso da Thomas Cook tem vindo a diminuir no Algarve, reflexo da "concorrência
das companhias `low cost` [baixo custo] e das reservas `online`", representando atualmente 10 mil
turistas desembarcados no aeroporto de Faro, "apenas 0,2% do número anual de passageiros."
 
Muitos dos pacotes comercializados pelas Thomas Cook, são para alojamentos no Algarve, mas
também para "unidades turísticas na província de Huelva", apesar de utilizarem o Aeroporto de Faro, o
que pode representar um "impacto menor, desta falência, na região".
 
João Fernandes
 
João Fernandes revela também que as notícias sobre as dificuldades financeiras e uma possível
falência da Thomas Cook "já têm algum tempo" e, por isso, houve "alguma cautela por parte dos
operadores e unidades hoteleiras", o que pode diminuir o impacto negativo desta falência na região
algarvia.
 
Quanto ao impacto a longo prazo, ambos os dirigentes acreditam na capacidade de adaptação dos
operadores no mercado. Os pacotes comercializados pela Thomas Cook no Algarve, "terminavam em
outubro e apenas iniciariam em março", o que, segundo o presidente da RTA, dará tempo ao mercado
para assumirem essa capacidade.
 
Já Elidérico Viegas alerta para um mercado que "começa a ser cada vez mais estreito", pois o
desaparecimento do mercado de companhias de aviação e operadores de mercado torna "as
alternativas cada vez menores, havendo uma maior concentração", o que faz com que os impactos
criados por estas falências "atinjam uma dimensão muito superior".
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Atualmente, calcula-se apenas algumas centenas estejam no Algarve cujo regresso a casa, pode
facilmente ser garantido pela "oferta existente no Aeroporto algarvio", para muitas das cidades
europeias.
 
Foto Rui Gregório
 
Foto Rui Gregório
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Há cerca de dois anos, a falência da Monarch constituiu a maior operação aérea do Reino Unido pós
Segunda Guerra Mundial, permitindo o repatriamento de 200 000 turistas.
 
O país enfrenta agora, a par das complicações
do Brexit, as consequências de um colapso de maior dimensão, estimando-se que
cerca de 600 000 clientes por esse mundo fora careçam de repatriamento, em
razão da falência da Thomas Cook, um gigante com 178 anos.
 
Quando cerca das 8 horas de hoje, vi a
situação de Portugal, já estava programado para amanhã, 24 de setembro, o
primeiro voo de repatriamento, evidenciando-se, assim,  uma extraordinária capacidade de
planeamento.
 
O Reino Unido dispõe de um sistema dispendioso, mas fortemente garantístico dos viajantes, diria
mesmo uma referência ao nível mundial, que atempada e gratuitamente opera o seu repatriamento.
Inclusivamente em situações de voo seco como sucedeu no caso da Monarch.
 
Contrastando com outros Estados-membros, designadamente a França, onde recentemente foi
lançada uma petição destinada a proteger os consumidores das sucessivas falências de companhias
aéreas (falência da Aigle Azur), que ficam indefesos quando adquirem o seu bilhete diretamente à
companhia aérea ou por intermédio de uma agência de viagens, tendo de adquirir outro título de
transporte, por vezes com custos especulativos. Algo que a União Europeia tarda em resolver, ao não
enfrentar com sucesso a poderosa IATA.
 
Com efeito, só quando os viajantes adquirem outro serviço conjuntamente com o transporte aéreo,
por exemplo o hotel ou rent-a-car, é que beneficiam da proteção da Directiva 2015/2302, sobre
viagens organizadas, em situações de insolvência.
 
Pelo que se pode antever, não haverá grandes problemas nas agências de viagens portuguesas, sendo
o problema restrito à hotelaria do Algarve e da Madeira, que terá de reclamar no processo de falência,
como qualquer outro credor, os elevados montantes em dívida dos últimos meses, um rude golpe, pois
é um período de intensa faturação.
 
O que em Portugal, só ocorre se a compra for
através de uma agência de viagens, não existindo nenhum mecanismo de protecção
dos viajantes  quando a combinação de
serviços for adquirida ao transportador aéreo (fly drive ou voo e
hotel).
 
Violando-se, assim, a legislação europeia,
pois o viajante continua desprotegido quando deveria beneficiar de protecção em
caso insolvência da companhia aérea.
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Sucede que o sistema do Reino Unido, o qual
inspirou o da Directiva das Viagens Organizadas, protege apenas os
viajantes, não os fornecedores do operador turístico, designadamente os
hotéis que tenham fornecido o alojamento integrado no package.
 
Relativamente aos viajantes também se encontra
excluído o dano moral de férias estragadas, cobrindo-se tão somente o
reembolso do preço da viagem organizada quando a não realizem ou, já estando a
viajar, o repatriamento e os custos do alojamento anterior ao repatriamento.
 
No que concerne a este último, pode eventualmente o prestador de serviços de alojamento obter
alguma proteção, por via indireta.
 
Com efeito a Diretiva 2015/2302, na sequência da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia no
caso Varein für Konsumenteninformation, consagrou expressamente a solução no artigo 17º/4, ou
seja, sem tomar posição sobre a licitude ou ilicitude da ação do hoteleiro, consagra a  necessidade de
a garantia abranger as quantias necessárias para o viajante poder realizar o check-out do hotel.
 
A imprensa dá-nos notícia de um caso extremo na Tunísia, certamente um crime de restrição à
liberdade individual, mercê do encerramento dos portões da unidade hoteleira, impedindo a saída dos
turistas.
 
Por outro lado, as verbas exigidas são aparentemente superiores à estada daqueles viajantes.
 
No entanto, nos limites do razoável, o legislador europeu tolera esta situação de o consumidor pagar
ao hotel, pois vai ser ressarcido desse valor.
 
Temos, assim, numa primeira abordagem, um problema localizado na hotelaria do Algarve e da
Madeira, a qual não dispõe de qualquer garantia legal de proteção na insolvência da Thomas Cook,
excepto por via indireta nos casos de alojamento anterior ao repatriamento, desde que os montantes
sejam suportados pelo viajante antes do check-out ou que o organismo do Reino Unido assuma tal
responsabilidade de harmonia com o artigo 17º/4, da Directiva 2015/2302.
 
As autoridades dos Estados-Membros devem elas próprias, para além de programar os voos de
regresso, ter em conta em realidade, embora sejam evasivas certamente para não fazer disparar os
custos da operação.
 
Pelo que se pode antever, não haverá grandes problemas nas agências de viagens portuguesas, sendo
o problema restrito à hotelaria do Algarve e da Madeira, que terá de reclamar no processo de falência,
como qualquer outro credor, os elevados montantes em dívida dos últimos meses, um rude golpe, pois
é um período de intensa faturação.
 
Apenas surgirão problemas para as agências portuguesas se os operadores espanhóis que têm
hotelaria, por seu turno colapsarem.
 
Ontem à tarde, falava-se no perdão da hotelaria espanhola de cerca 100 milhões para viabilizar a
continuação da Thomas Cook, mas devemos estar perante números mais substanciais.
 
Se algum operador espanhol vier a colapsar,
respondem perante os consumidores as agências portuguesas, em razão da
solidariedade instituída, sem necessidade, pelo legislador português, até
falirem.
 
Falindo os retalhistas, responde o fundo de
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garantia, tardia e de forma burocrática, sem respeitar o principio da
efectividade consagrado na legislação europeia.
 
Temos, assim, numa primeira abordagem, um problema localizado na hotelaria do Algarve e da
Madeira, a qual não dispõe de qualquer garantia legal de proteção na insolvência da Thomas Cook,
excepto por via indireta nos casos de alojamento anterior ao repatriamento, desde que os montantes
sejam suportados pelo viajante antes do check-out ou que o organismo do Reino Unido assuma tal
responsabilidade de harmonia com o artigo 17º/4, da Directiva 2015/2302.
 
Carlos Torres | Advogado, Professor da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) e
Católica Porto Business School
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Carlos Torres
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O presidente da Câmara de Albufeira está preocupado com o colapso da Thomas Cook que hoje cessou
todas as operações e pede ao Turismo do Algarve esforços para  mitigar as consequências  da falência
do operador britânico.
 
Para José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, o colapso do operador Thomas
Cook é  bastante preocupante  e uma notícia  negativíssima para um destino que vive muito do
turismo .
 
Depois da falência de outras companhias, como a Monarch e a Air Berlin, este é mais um problema
complexo, a juntar ao Brexit , disse ao  barlavento .
 
Este tipo de situações não está, claro, fora do âmbito e competências das autarquias, mas não é fácil,
só por nós, fazermos alguma coisa. O Turismo do Algarve deve analisar a situação, e em conjunto com
as Câmaras estudar alguma possível solução para mitigar as consequências desta falência .
 
O  barlavento  também já contactou a Região de Turismo do Algarve (RTA) e aguarda uma reação por
parte do presidente João Fernandes, que também dirige a Associação Turismo do Algarve (ATA),
entidade responsável pela promoção do destino nos mercados internacionais.
 
A Thomas Cook suspendeu hoje todas as operações depois de não ter conseguido encontrar, durante o
fim de semana, fundos necessários para garantir a continuação das operações.
 
Estima-se que 600 mil turistas que contratualizaram férias com a empresa, ficam agora com o futuro
imediato incerto.
 
Apesar dos esforços consideráveis, as discussões entre as diferentes partes interessadas do grupo e
de novas fontes de financiamento possíveis, não resultaram em acordo , apontou o operador turístico
britânico em comunicado.
 
Desta forma, o Conselho de Administração concluiu que não tinha escolha, a não ser tomar medidas
para entrar em liquidação com efeito imediato .
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O operador turístico britânico Thomas Cook anunciou falência, esta segunda-feira, uma notícia que
não surpreende os hoteleiros algarvios.
 
Ouvido pelo barlavento, Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA), lamenta o desfecho e diz que é hora de fazer o levantamento dos
prejuízos.
 
Esta falência, não é uma falência qualquer. Isto significa um impacto negativo enorme. Não está em
causa apenas os turistas que deixam de vir para o Algarve, já com férias marcadas, mas sobretudo a
faturação em dívida dos últimos dois meses .
 
Julho e agosto correspondem a 50 por cento da faturação anual dos hotéis, portanto, será um prejuízo
enorme. Para já ainda não se pode quantificar, pois estamos a fazer o levantamento dos prejuízos ,
explicou.
 
Penso que os hoteleiros se acautelaram o mais que puderam, mas nestas circunstâncias, sabem que
as dívidas não se recuperam .
 
A Thomas Cook é um operador turístico tradicional. Comercializa férias, com alojamento, refeições,
transporte. Por outro lado, está associada em vários países, na Alemanha, Holanda, Bélgica e
Inglaterra. O impacto nesses países, principais emissores turísticos para a região, é enorme , estimou.
 
O dirigente da AHETA reconhece que  têm existido alterações aos modelos de negócio, desde a
liberalização do transporte aéreo no virar do século. Alterações profundas ao nível dos canais de
comercialização e distribuição de férias. E por isso, tem de haver uma adaptação às novas realidades .
 
Embora a tendência seja para que exista uma disputa para captar o mercado que era da Thomas
Cook, a verdade é que o caminho está a ficar cada vez mais concentrado num pequeno grande
número de operadores. E quando há falências, são falências cada vez maiores , concluiu.
 
Também ouvido pelo  barlavento , Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, se
mostrou preocupado.
 
Tínhamos a preocupação da Ryanair, mas esta situação pode vir a ter um grande impacto na região.
Vamos estar atentos para perceber os efeitos imediatos, falando com o Turismo do Algarve e com os
operadores , disse o autarca farense.
 
Não é fácil, inclusivamente outros operadores pegarem neste segmento. Levará tempo até estabilizar.
Isto vai ter um impacto grande no final do ano e certamente na época baixa no golfe e outros
produtos que estão associados, e no próximo ano também. O que me preocupa são os efeitos no
imediato porque os postos de trabalho no Algarve dependem muito do sector turístico , disse.
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A Thomas Cook é um dos maiores do mundo operadores turísticos do mundo, e foi a empresa que
criou os pacotes de férias. Após 178 anos de existência, declarou falência, depois de ter falhado a
injeção de novos fundos.
 
O operador ainda esteve em negociações com os chineses da Fosun, que em Portugal detém a
Fidelidade e é a maior acionista do BCP, investimento que falhou.
 
A Thomas Cook vai agora ser gerida por administradores de insolvência, que vão tentar vender ativos.
Estima-se que as dívidas somem cerca de 1,9 mil milhões de libras.
 
O governo britânico vai agora repatriar os seus cidadãos, tal como aconteceu com a falência da
Monarch.
 
Para o Aeroporto de Faro estão, para já, marcados voos para os dias 24, 28 de setembro, e 1 e 5 de
outubro.
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A falência do operador turístico Thomas Cook está a afetar cerca de 500 pessoas no Algarve, de
acordo com a embaixada britânica, revelou hoje o governo português, em comunicado.
 
Em nota de imprensa, o Ministério da Economia garante estar a "acompanhar de perto e em
permanência" a situação da empresa, que declarou falência no domingo.
 
Sobre os turistas portugueses que tenham adquirido pacotes turísticos junto da Thomas Cook, o
governo salienta que foram acionados os mecanismos de informação e apoio ao consumidor.
 
O Ministério da Economia recorda que o mercado britânico tem revelado um "comportamento muito
positivo" em 2019, com um crescimento de 5,8% de hóspedes até julho, em particular no Algarve,
que registou mais 7,3% de hóspedes até julho,
 
"Portugal continua empenhado em manter e reforçar a competitividade e acessibilidade ao destino e
às regiões turísticas, bem como em transmitir confiança aos consumidores, pelo que estamos a
acompanhar a situação com a máxima atenção", finaliza o governo.
 
Em declarações à TSF, o presidente da AHETA, Elidérico Viegas, considerou que a falência do operador
turístico terá um impacto "terrível" no turismo algarvio, cujos prejuízos podem "ascender a milhões de
euros".
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O colapso da Thomas Cook trará consequência para economia portuguesa. No Algarve, os prejuízos
podem "ascender a milhões de euros", estima o fundador e vice-presidente da CTP.
 
A falência do operador turístico britânico Thomas Cook terá um impacto "terrível" no turismo algarvio,
com os prejuízos a poderem "ascender a milhões de euros", afirma o fundador e vice-presidente da
Confederação do Turismo Português (CTP) e presidente e fundador da Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, citado pela TSF (acesso livre).
 
"O impacto é enorme, enormíssimo. O Thomas Cook opera em vários países, sobretudo nos principais
emissores de turistas para o Algarve. Não apena no Reino Unido, mas também na Alemanha e na
Holanda", refere Elidérico Viegas. "Para além dos turistas que vamos deixar de receber, as dívidas
acumuladas ao longo dos últimos meses irão afetar terrivelmente a situação das empresas",
acrescenta.
 
A Thomas Cook, uma das empresas de viagens mais antigas do mundo, anunciou falência depois de
não ter conseguido encontrar, durante o fim de semana, fundos necessários para garantir a sua
sobrevivência e, por isso, entrará em "liquidação imediata". "Apesar dos esforços consideráveis, as
discussões entre as diferentes partes interessadas do grupo e de novas fontes de financiamento
possíveis, não resultaram em acordo", apontou o operador turístico britânico em comunicado.
 
"Desta forma, o Conselho de Administração concluiu que não tinha escolha, a não ser tomar medidas
para entrar em liquidação com efeito imediato", acrescentou.
 
As autoridades vão ter agora de organizar um repatriamento maciço de cerca de 600.000 turistas em
todo o mundo, incluindo 150.000 para a Grã-Bretanha.
 
ECO
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500 turistas retidos no Algarve
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Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo garante que o impacto da falência da
agência Thomas Cook em Portugal é reduzido. Empresários de hotelaria dizem que o prejuízo é na
ordem dos "milhões"
 
Cerca de 500 turistas britânicos no Algarve foram apanhados pela falência da Thomas Cook. São
números da Embaixada do Reino Unido em Portugal. Estes turistas compraram a viagem através da
agência britânica e aguardam agora indicações sobre como regressar.
 
Para a Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT), o impacto da falência é
mitigado por estarmos fora da época alta e pelo facto da empresa ter deixado de fazer voos directos
para Portugal Continental. "Os efeitos serão relativamente reduzidos em Portugal e nas agências de
viagens portuguesas," diz Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, explicando que a situação pode
ser mais difícil de resolver na Madeira, para onde voa a Air Condor, uma das subsidiárias do grupo
Thomas Cook.
 
A Air Condor não suspendeu os voos. Em comunicado, a companhia aérea esclarece que apenas não
aceita bilhetes emitidos pela casa mãe, a Thomas Cook.
 
A Secretaria de Estado portuguesa do Turismo garante que já foram accionados os "mecanismos de
apoio e informação ao consumidor".
 
Para a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), o efeito desta falência
vai muito para além da factura dos clientes que estão actualmente de férias na região.
 
Elidérico Viegas, presidente da AHETA, explica que está em causa "a facturação dos últimos dois
meses" e que tal "corresponde a muitos milhões de euros".
 
Teresa Bizarro Almeida
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Thomas Cook levou 20 mil passageiros ao Algarve, mas os turistas em Portugal não
precisam de interromper as férias com a falência
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As operações de repatriamento de turistas que estão a ser avançadas pelas autoridades inglesas terão
"efeitos reduzidos em Portugal", segundo a Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo
(APAVT)
 
A falência do operador britânico Thomas Cook logo a seguir à época de pico do verão, e que está a
obrigar ao repatriamento de mais de 600 mil turistas, sobretudo britânicos, irá ter um "efeito reduzido
em Portugal", segundo avança Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
"Haverá centenas de turistas britânicos, no Algarve e na Madeira, que vieram com pacotes da Thomas
Cook, mas no curto prazo as questões de repatriamento não se colocam e os efeitos serão reduzidos",
refere o responsável da APAVT, salientando que a Thomas Cook não operava com frota própria no
Algarve e "os pacotes eram vendidos em voos regulares", pelo que os turistas que foram 'apanhados'
pela falência do operador turístico não precisam de interromper as férias e de ser repatriados.
 
No caso da Madeira, "há uma companhia que era do grupo, a Condor, mas ao que tudo indica continua
a voar, e as questões de repatriamento também não se colocam", adianta Pedro Costa Ferreira,
ressalvando que "nesta altura está tudo muito fresco, e estamos todos ainda a coligir dados".
 
Segundo João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), "estamos a falar de um
operador turístico gigante, mas que nos últimos anos tinha vindo a diminuír a sua presença no
Algarve, e em 2019 não representou mais que 0,2% do fluxo de turistas no aeroporto de Faro".
 
A Thomas Cook trouxe este ano 20 mil passageiros ao aeroporto de Faro, de acordo com o presidente
da RTA, o que também inclui turistas que não ficam no Algarve, e se deslocam à região espanhola de
Huelva. Neste momento estarão ainda a disfrutar das férias "algumas centenas", sendo difícil para o
responsável de quantificar o número exato, e mesmo que haja necessidade de proceder a
repatriamentos "é uma questão que se resolve facilmente, uma vez que temos ligações aéreas para
vários pontos na Europa".
 
Portugueses com pacotes Thomas Cook "serão residuais"
 
O reembolso das férias por falência do operador turístico também não será um problema, de acordo
com João Fernandes, uma vez que estes passageiros podem requerer o ressarcimento do valor das
férias 'arruinadas' junto das autoridades britânicas.
 
"A autoridade de proteção aos consumidores britânicos é forte", frisa Pedro Costa Ferreira, lembrando
que "teremos o maior repatriamento no Reino Unido em tempos de paz", mas que "Portugal não
sofrerá muito com estes efeitos", que serão mais acentuados em destinos como Grécia, Turquia ou
Tunísia.
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São sobretudo os turistas britâncos os que foram mais afetados pela falência da Thomas Cook.
Quantos portugueses foram afetados? "Pode ter acontecido que turistas nacionais tenham comprado
pacotes da Thomas Cook, mas não temos conhecimento, e estes valores serão residuais", avança o
presidente da APAVT.
 
Se os efeitos da falência do operador se perfilam reduzidos a curto prazo, o responsável da APAVT
teme pelo "embate" que possam ter a médio prazo, e a "redução agressiva do turismo britânico por
quebra de confiança".
 
"Podemos ter um problema de turismo britânico por questões de quebra de confiança", considera
Pedro Costa Ferreira, lembrando que "na altura do Brexit o Turismo de Portugal fez uma campanha
fantástica em Inglaterra" e que com a falência da Thomas Cook "o Turismo de Portugal deve
prosseguir este foco de trabalho".
 
+
 
Conceição Antunes
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Hotéis do Algarve temem ficar a ´arder´ com a falência da Thomas Cook
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[Additional Text]:
Conceição Antunes
 
Conceição Antunes
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Agências de viagens preocupadas com dívidas da Thomas Cook a hotéis do Algarve
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Apesar de não antever problemas de repatriamento de turistas portugueses, dívidas a hotéis do
Algarve são a maior preocupação da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo.
 
Dívidas a hotéis do Algarve são a maior preocupação da Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo (APAVT) acerca da falência do grupo turístico britânico Thomas Cook, anunciada
esta segunda-feira, não antevendo problemas de repatriamento de turistas portugueses.
 
"No Algarve já não havia operações em voos próprios da Thomas Cook, apenas em voos contratados e
regulares. Não acredito que no Algarve se coloquem problemas de repatriamento", afirmou à Lusa o
presidente da associação, Pedro Costa Ferreira, adiantando que, ao longo desta semana, se vai saber
quantos turistas portugueses são afetados pela falência.
 
Ressalvando que a falência acabou de ser anunciada e os efeitos reais demoram a ser clarificados, e
que é desconhecida ainda a dimensão dos efeitos na hotelaria nacional, o responsável admitiu que
"haverá problemas de dívidas do grupo com os hotéis" e que esta falência "será nefasta para a região"
do Algarve, uma vez que o operador é um dos maiores do mundo, detentor de agências de viagens e
companhias de aviação, como a Condor, e só na Grã-Bretanha tem 560 balcões.
 
"Mas não me parece que Portugal esteja no olho do furacão", afirmou Pedro Costa Ferreira, explicando
que, comparando com outros destinos mundiais, não será em Portugal que os efeitos serão mais
relevantes.
 
Quanto ao Algarve, o presidente da APAVT acredita que, neste momento, não será significativo o
número de britânicos que entraram no país através da Thomas Cook. "Na Madeira, há voos da Condor,
que pertence ao grupo, mas não temos conhecimento de que a empresa tenha deixado de operar",
adiantou.
 
Quanto aos turistas afetados pela falência, o presidente da associação recomenda contacto com a
proteção do consumidor inglesa e explica que as situações são muito diferentes consoante o tipo de
contrato.
 
Em Portugal, os consumidores que compraram em agências de viagens estão protegidos por lei, mas
quem tivesse comprado na companhia de aviação já teria de comprar o regresso e não estava
protegido. Há uma imensidão de diferentes situações", advertiu.
 
O operador britânico Thomas Cook anunciou esta segunda-feira a falência depois de não conseguir
encontrar, durante o fim de semana, fundos necessários para garantir a sua sobrevivência, entrando
em "liquidação imediata".
 
Apesar dos esforços consideráveis, as discussões entre as diferentes partes interessadas do grupo e
de novas fontes de financiamento possíveis, não resultaram em acordo (...). Desta forma, o Conselho
de Administração concluiu que não tinha escolha, a não ser tomar medidas para entrar em liquidação
com efeito imediato ", anunciou o operador britânico em comunicado divulgado.
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As autoridades terão agora que organizar um repatriamento maciço de cerca de 600.000 turistas em
todo o mundo, incluindo 150.000 para a Grã-Bretanha. A situação financeira da empresa afetou
clientes que gozam pacotes de férias organizados pela operadora de viagens e que não conseguiram
sair dos hotéis e 'resorts' sem antes pagar a estada, apesar de já terem feito o pagamento à Thomas
Cook.
 
A empresa, com 178 anos de atividade, tinha previsto assinar esta semana um pacote de resgate com
o seu maior acionista, o grupo chinês Fosun, estimado em 900 milhões de libras (1.023 milhões de
euros), mas tal foi adiado pela exigência dos bancos de que o grupo tivesse novas reservas para o
inverno.
 
As dificuldades financeiras da empresa acumularam-se no ano passado, mas em agosto foram
anunciadas negociações com o grupo chinês Fosun, que detém múltiplos ativos a nível mundial, nos
setores de saúde, bem-estar, turismo (como o Clube Med), financeiro e até futebol (o clube inglês
Wolverhampton Wanderers, treinado pelo português Nuno Espírito Santo).
 
Em Portugal é dona da seguradora Fidelidade, tem 5% da REN - Redes Energéticas Nacionais, é a
maior acionista do banco BCP (com 27,25%) e é a dona da Luz Saúde.
 
Continuar a ler
 
Agência Lusa
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Thomas Cook collapse: Faro repatriation flights to bring stranded holidaymakers back
to UK
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Thomas Cook collapse: Faro repatriation flights to bring stranded holidaymakers back to UK. So far,
details have only been revealed for the first flight
 
By Michael Bruxo 2019-09-23 Posted 2019-09-23 InTop Stories Thomas Cook collapse: Faro
repatriation flights to bring stranded holidaymakers back to UK
 
In order to bring the Brits affected by the Thomas Cook collapse back home (click here), the UK's Civil
Aviation Authority (CAA) has announced that at least four repatriation flights will be departing from
Faro Airport tomorrow (September 24), on Saturday (September 28) and on October 1 and 5.
 
So far, details have only been revealed for the first flight which will depart from Faro at 10.15am and
will arrive in Manchester at 1.30pm.
 
Meantime, more and more people are reacting to the news that Thomas Cook has collapsed, leaving
around 600,000 holidaymakers stranded, including 150,000 Brits.
 
Albufeira mayor José Carlos Rolo says that it is "very worrying" and "incredibly negative" news for a
region that depends on the tourism sector.
 
"Following the bankruptcy of other companies, such as Monarch and Air Berlin, this is another complex
problem to add to Brexit," Rolo told Barlavento newspaper.
 
He said that local councils should try to help counteract the effects of the company's collapse although
he says that the responsibility is ultimately in the hands of the regional tourism board (RTA) "which
should, together with local councils, study possible solutions".
 
Algarve hotel association boss Elidérico Viegas has also expanded upon his initial remarks, adding that
this bankruptcy could be particularly harmful to the Algarve.
 
"What's at stake is not just the tourists who had holidays planned in the Algarve and now will not
come here, but also the debts that have yet to be paid from the last two months," he said.
 
Pedro Costa Ferreira, president of Portugal's travel and tourism agencies association (APAVT), was
more measured in the way he reacted to the news, saying that the impact of Thomas Cook's collapse
"would be minimal".
 
He explained that Thomas Cook did not operate its own flights in the Algarve and that its holiday
packages included flights with other airlines, which is why he believes the impact regarding the
repatriation of holidaymakers in the region would be minimal.
 
The collapse of Thomas Cook has been described as "the biggest failure ever of a UK package holiday
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company".
 
michael.bruxo@algarveresident.com
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Thomas Cook acaba com 600 mil turistas fora dos seus países
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23-09-2019 (10h03)
 
Foto: Thomas Cook
 
O gigante das viagens e turismo Thomas Cook, com 178 anos de história, cessou hoje a actividade,
com cerca de 600 mil turistas em viagem fora dos seus países, incluindo 300 mil da Alemanha e 150
mil do Reino Unido, cujas operações de repatriamento estão já em curso.
 
Em Portugal não há estimativas de números de turistas
'apanhados' pelo colapso do Thomas Cook a meio da viagem, sabendo-se porém que
o grupo era especialmente relevante para o Algarve e a Madeira, se bem que já
não tendo a força que já teve.
 
De acordo com as notícias que estão a ser avançadas pela
imprensa internacional, o impacto nos destinos será principalmente financeiro e
principalmente no chamado incoming, ou seja, as empresas que actuavam na
recepção dos turistas chegados com viagens organizadas por operadores e
agências Thomas Cook, nomeadamente hotéis e agências de incoming (que fazem os
transferes de/para aeroportos, excursões e outras visitas nos destinos).
 
A falência do Thomas Cook foi anunciada hoje por não ter
conseguido encontrar, durante o fim de semana, fundos necessários para garantir
a sua sobrevivência e, por isso, entrará em "liquidação imediata".
 
"Apesar dos esforços consideráveis, as discussões entre as
diferentes partes interessadas do grupo e de novas fontes de financiamento
possíveis, não resultaram em acordo", comunicou o grupo em comunicado, em que
acrescenta que "desta forma, o Conselho de Administração concluiu que não tinha
escolha, a não ser tomar medidas para entrar em liquidação com efeito
imediato".
 
O grupo precisava de arrecadar 200 milhões de libras (cerca
de 227 milhões de euros) em fundos adicionais, reclamados por bancos como o RBS
e o Lloyds.
 
Vários cidadãos que estavam de férias na Tunísia disseram no
domingo à BBC que foram impedidos de sair dos hotéis sem pagarem as contas das
suas estadas, que já tinham pago no Reino Unido ao Thomas Cook.
 
A empresa, com 178 anos de actividade, tinha previsto
assinar esta semana um pacote de resgate com o seu maior accionista, o grupo
chinês Fosun, e os subscritores de obrigações, estimado em 900 milhões de
libras (1.023 milhões de euros), mas tal foi adiado pela exigência dos bancos
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de que tivesse novas reservas para o Inverno.
 
As dificuldades financeiras da empresa acumularam-se no ano
passado, mas em Agosto foram anunciadas negociações com o grupo chinês Fosun,
que detém múltiplos activos a nível mundial nos sectores de saúde, bem-estar,
turismo (como o Clube Med), financeiro e até futebol (o clube inglês Wolverhampton
Wanderers, treinado pelo português Nuno Espírito Santo).
 
Em Portugal o grupo chinês tem a seguradora Fidelidade, que
comprou à Caixa Geral de Depósitos (CGD) em 2014 e, através da seguradora, 5%
da REN - Redes Energéticas Nacionais, é a maior acionista do banco BCP (com
27,25%) e é a dona da Luz Saúde.
 
(PressTUR com Agência Lusa)
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A Secretaria de Estado do Turismo refere que está apurar os efeitos da falência do operador turístico
Thomas Cook em Portugal, quer sobre os turistas, quer sobre as empresas portuguesas
 
O Governo português está a acompanhar "de perto e em permanência" o impacto da suspensão das
operações da Thomas Cook no país.
Segundo a Secretaria de Estado do Turismo (SET), "estão a ser feitos pontos de situação com as
diversas regiões, em particular no Algarve e na Madeira, e com operadores turísticos, no sentido de
apurar os efeitos da falência do operador turístico Thomas Cook em Portugal, quer sobre os turistas,
quer sobre as empresas portuguesas".
Segundo informação da embaixada britânica, divulgada pela SET, há 500 pessoas afetadas no Algarve
com esta situação.
Já no que toca a turistas portugueses que tenham adquirido pacotes da Thomas Cook, a Secretaria de
Estado indica que foram já acionados os mecanismos de informação e apoio ao consumidor.
Recorde-se que o mercado do Reino Unido tem estado a exibir um comportamento positivo, com um
crescimento de +5,8% de hóspedes até julho, em particular no Algarve (+7,3% de hóspedes até
julho).
Neste sentido, "Portugal continua empenhado em manter e reforçar a competitividade e acessibilidade
ao destino e às regiões turísticas, bem como em transmitir confiança aos consumidores, pelo que
estamos a acompanhar a situação com a máxima atenção", garante ainda a Secretaria de Estado do
Turismo.
 
Publituris
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O que fazer quando a agência onde comprou a viagem faliu?
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Deco ainda não recebeu pedidos de ajuda de turistas portugueses. Consumidores devem contactar os
serviços do país onde compraram a viagem "para accionar os respectivos mecanismos".
 
Foto
 
Anúncio de falência da Thomas Cook vai obrigar à repatriação cerca de 600 mil turistas.
 
Reuters/STRINGER
 
De uma coisa os clientes de agências de viagem a operar na União Europeia podem ter a certeza: há
um regime comum de protecção do consumidor, que assegura o reembolso das despesas e o
repatriamento quando as empresas declaram insolvência. "Isso é ponto assente", garante Paulo
Fonseca, coordenador do departamento jurídico e económico da Deco.
 
Contactada pelo PÚBLICO, a associação de defesa do consumidor diz que ainda não recebeu pedidos
de ajuda de portugueses que tenham recorrido aos serviços da Thomas Cook - o operador turístico
que anunciou falência nesta segunda-feira, obrigando a repatriar cerca de 600 mil turistas. Entretanto,
já há notícia de pelo menos 500 britânicos retidos no Algarve e de voos cancelados na Madeira.
 
O que se deve então fazer numa situação destas? Paulo Fonseca explica que, "em Portugal, há um
mecanismo, o Fundo de Garantia das Agências de Viagens e Turismo, que responde pelo
incumprimento das agências de viagem, nomeadamente em situação de insolvência".
 
Para beneficiar do apoio desse fundo, para o qual os operados turísticos contribuem anualmente e que
tem um montante mínimo de quatro milhões de euros, "o que se exige é que o consumidor faça um
requerimento dirigido ao fundo, exigindo a constituição de uma comissão arbitral para apreciação da
sua reclamação para o reembolso dos montantes que tenha pago". Mas só é possível fazê-lo "quando
a agência opera em Portugal, com carácter permanente, estando registada no Registo Nacional das
Agências de Viagem e Turismo". O PÚBLICO consultou o Registo Nacional dos Agentes de Viagem e
Turismo onde não consta o nome da Thomas Cook.
 
Neste caso em particular, como a agência não está registada em Portugal, "o que é exigível é que o
consumidor contacte o país onde adquiriu a viagem para accionar os respectivos mecanismos"
aplicados no seu país, esclarece Paulo Fonseca.
 
Quanto aos cidadãos estrangeiros que tenham recorrido aos serviços da Thomas Cook e que estarão a
passar férias em Portugal, além de contactarem os serviços do seu país de origem, podem também
entrar em contacto com o Centro Europeu do Consumidor.
 
Mesmo assim, a protecção é limitada, uma vez que se cinge às viagens combinadas, ou seja, os
"pacotes" que incluem, por exemplo, o transporte e o alojamento. Se as duas coisas forem compradas
em separado, numa situação de insolvência "o consumidor pode não ter capacidade para fazer face
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aos prejuízos", esclarece o especialista da Deco. "Em regra, o consumidor está muito mais
desprotegido [nesses casos], principalmente no que concerne ao transporte aéreo", diz Paulo Fonseca.
 
A falência da Thomas Cook afectará essencialmente clientes britânicos, alemães e outros de países
escandinavos, mas já houve casos em Portugal. Em 2010, a agência Marsans foi declarada insolvente.
Na altura, "a legislação não previa a existência de um fundo, mas de um mecanismo que era uma
garantia de caução", explica Paulo Fonseca. "A Marsans estava constituída como mera retalhista e,
portanto, o valor que lhe era exigido eram 25 mil euros. Nós verificámos reclamações em que o global
dos montantes ultrapassou os 250 mil euros. Portanto, muitos consumidores não foram
reembolsados", lembra o coordenador do departamento jurídico e económico da Deco.
 
Rita Marques Costa
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Faturas por pagar a hotéis e empresas podem ser o maior problema
 
A falência do operador turístico Thomas Cook, anunciada esta segunda-feira, 23 de Setembro, é  uma
má notícia para o Algarve . Além das  repercussões negativas  para o turismo, o fim do operador
também terá impacto nos hoteleiros devido ao facto de ficarem  muitas dívidas acumuladas de
serviços que já foram prestados .
 
Esta falência foi anunciada depois de a Thomas Cook, que gere companhias aéreas, resorts e hotéis,
não ter conseguido o financiamento necessário para sobreviver. É o fim de um gigante do turismo
britânico, fundado em 1808, e que precisava de cerca de 200 milhões de libras para não morrer.
 
O Sul Informação falou com três personalidades ligadas ao turismo e todas foram unânimes em achar
que esta falência não é boa para o Algarve.
 
João Fernandes
 
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), realçou os impactos para os
hotéis.  A procura que já aconteceu, as férias que as pessoas já gozaram, ainda não foram pagas aos
hoteleiros. Por isso, é obviamente uma má notícia a falência de uma companhia que trabalhou muitos
anos com o Algarve , disse.
 
Quanto ao peso da Thomas Cook no turismo da região, João Fernandes considerou que este já foi bem
maior.
 
Neste momento, a Thomas Cook, que já teve um grande peso na região, já não é proprietária de
hotéis no Algarve. Vende, sim, pacotes integrados de alojamento e transporte aéreo, representado 20
mil passageiros anuais .
 
Em percentagem, João Fernandes disse que equivale a  0,2% do fluxo total de passageiros .
 
De qualquer forma, o responsável pela RTA frisou a necessidade de se  acautelar as condições de
repatriamento . O Governo do Reino Unido já anunciou que tem planos para a repatriação dos
cidadãos que estiveram no estrangeiro: cerca de 600 mil.
 
No Algarve, a situação não deverá ser complicada, uma vez que  há várias companhias aéreas que
voam para muitos sítios do Reino Unido .
 
Estamos a falar de um contexto europeu, com garantias de acolhimento e regresso a casa. Há
operadoras que atuam na região com ligações diretas aos principais aeroportos do Reino Unido. O
Turismo do Algarve está a acompanhar de perto esta questão, com as associações representativas do
setor , frisou ainda.
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Elidérico Viegas
 
Uma delas é a AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. O seu
presidente, Elidérico Viegas, mostrou-se visivelmente preocupado também com os impactos para as
empresas.
 
Esta não é uma falência qualquer. A Thomas Cook era o segundo maior operador turístico da Europa,
um dos mais importantes do mundo. A sua falência tem um impacto negativo para o Algarve: não só
para os turistas que deixarão de vir mas, sobretudo, pelo facto de ficarem muitas dívidas acumuladas
de serviços que já foram prestados , considerou.
 
Apesar de não saber, ainda, um  montante exato , Elidérico Viegas aponta para prejuízos de  muitos
milhões de euros , com   reflexos importantes ao nível dos resultados das empresas .
 
Do lado de João Soares, delegado regional da Associação Hotelaria de Portugal (AHP), a preocupação
é grande .
 
Sabemos que o Algarve tem uma exposição relativamente pequena, comparada com outros destinos,
mas alguns grupos hoteleiros e hotéis independentes, que tinham contratos com a Thomas Cook, vão
ter prejuízos certamente , referiu.
 
As faturas que não estão pagas são sempre uma chatice. O que temos de experiência do passado é
que, infelizmente, os hoteleiros estão sempre no fim da linha , reforçou.
 
Para João Soares, a situação é ainda mais preocupante por vir na senda de outras falências, como a
Monarch, no ano passado.
 
Já desde 2009 que a Thomas Cook passava por dificuldades, mas nem as negociações com o gigante
chinês Fosun conseguiram evitar a falência.
 
Pedro Lemos
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Turismo do Algarve receia impacto da falência da Thomas Cook que deverá deixar
dívidas
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Faro, 23 set 2019 (lusa) - As entidades algarvias temem que a falência da Thomas Cook deixe por
pagar os serviços prestados na época alta na região, apesar dos turistas deste operador
representarem apenas 0,2% dos passageiros do aeroporto de Faro.
 
Haverá impacto, "não só nos turistas que já tinham marcado as suas férias", mas, acima de tudo, nos
serviços já prestados durante os dois meses de época alta, que "dificilmente virá a ser pago" e que
pode atingir" alguns milhões de euros", afirmou o presidente da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, à Lusa.
 
O representante dos hoteleiros mostrou-se preocupado com a dívida que "reflete os meses com os
preços mais caros" e que representam, muitas vezes, "50% da fatura anual das empresas".
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