
“Tenho condições para ser 
CEO da TAP porque temos agi-
do de boa-fé, completamente de 
boa-fé ao contratarmos acon-
selhamento jurídico externo e 
pedirmos a autorização para a 
indemnização.” Quem o disse 
foi Christine Ourmières-Wide-
ner durante a sua audição no 
parlamento, mais propriamen-
te na Comissão de Economia, 
Obras Públicas, Planeamento e 
Habitação.

A presidente executiva da 
TAP, que considera ter condi-
ções para se manter no cargo, 
destacou que a companhia 
aérea já foi contactada pela 
Inspeção-Geral de Finanças e 
pela CMVM sobre o processo 
de indemnização de Alexandra 

Reis.
“Iremos entregar toda a 

informação de forma transpa-
rente. Fomos contactados por 
todas as entidades. O processo 
está em curso e as nossas equi-
pas estão a assegurar-se de que 
fornecemos informação trans-
parente”, frisou.

Recorde-se que a audição 
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Christine Ourmières-Widener refere
que tem condições para ser CEO da TAP

Antigo Hotel da Guarda reforça
rede de Pousadas de Portugal

Tripulantes da TAP mantêm greve
Os associados do Sindicato 

Nacional do Pessoal de Voo da 
Aviação Civil (SNPVAC) rejei-
taram, em assembleia-geral 
(857 votos contra, 29 a favor e 
nove abstenções num universo 
de 900 tripulantes), a proposta 
da TAP e decidiram manter o 
pré-aviso de greve anunciado 
entre os dias 25 e 31 de janeiro.

Os tripulantes, reunidos em 
assembleia-geral em Lisboa, 
rejeitaram, pela segunda vez, 
uma proposta da TAP, que ia ao 
encontro de 12 das 14 reivindi-
cações do SNPVAC, na tentativa 
de evitar uma nova greve de 
sete dias, depois de uma parali-

sação de dois dias, em dezembro, 
ter tido um impacto de cerca de 
oito milhões de euros na com-
panhia aérea e que levaram ao 
cancelamento prévio de 360 

voos.
À entrada para a reunião, o 

presidente do sindicato tinha 
dito que era “muito provável” 
que os tripulantes decidissem 

manter o pré-aviso de greve.
Recorde-se que horas antes 

da assembleia-geral do SNPVAC, 
o ministro das Infraestruturas, 

João Galamba, mostrou-se oti-
mista quanto ao levantamento 
da greve. Por outras palavras, 

o sindicato dava o seu aval 
à proposta apresentada pela 
companhia. E nesse sentido, 
a nota divulgada pelo gabine-
te do ministro, revelava que  
“perante a informação prestada 
pela direção do sindicato sobre 
o acordo alcançado, o ministro 
está convicto de que a assem-
bleia-geral do SNPVAC dará um 
passo decisivo para a melhoria 
da situação dos trabalhadores e 
da companhia aérea, permitin-
do evitar uma greve de sete dias 
que causaria um grave dano à 
empresa”.

Ou seja, quanto a nós, otimis-
mo a mais!

POLÉMICA HOTELARIA

AVIAÇÃO

Tripulantes, reunidos em assembleia geral em Lisboa, rejeitaram, pela segunda vez, uma proposta da TAPPARALISAÇÃO

HORAS ANTES DA AS-
SEMBLEIA-GERAL DO 
SNPVAC, O MINISTRO DAS 
INFRAESTRUTURAS, JOÃO 
GALAMBA, MOSTROU-SE 
OTIMISTA QUANTO AO LE-
VANTAMENTO DA GREVE

HOTELARIA | EUROSTARS ABRE HOTEL EM LISBOA

A Eurostars Hotel Company acaba de abrir a sua nona unidade hoteleira em Lisboa: o Eurostars 
Lisboa Baixa, de 4 estrelas.
O Eurostars Lisboa Baixa é um hotel boutique localizado num edifício clássico que ainda conserva 
a sua fachada Pombalina original.
A nova unidade hoteleira abriu no dia 19 de janeiro e dispõe de 57 quartos, complementando-se 
com um restaurante, bar-cafetaria e centro de Eurostars fitness.

Proposta da TAP foi novamente rejeitada
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Praticamente desprezado por 
possíveis compradores, o antigo 
Hotel de Turismo da Guarda 
foi desafetado do Programa 
Revive.

Uma vez que não houve 
quaisquer reações às ofer-
tas públicas apresentadas por 
diversas vezes, o ministro da 
Economia, António Costa Silva, 
anunciou que o hotel vai ser 
integrado na rede de Pousadas 
de Portugal, da rede Enatur, 
“já que é um empreendimento 
vital”.

Recorde-se que o edifício 
do Hotel Turismo da Guar-
da, inaugurado na década de 
1940, foi vendido em 2010, 
pela Câmara Municipal por 

3,5 milhões de euros, para ser 
recuperado e transformado em 
hotel de charme com escola de 
hotelaria. Todavia, o projeto 
não saiu do papel e o imóvel, 
de portas fechadas, começou a 
degradar-se. 

O hotel, propriedade do Ins-
tituto do Turismo de Portugal, 
integrava a lista de imóveis 
afetos ao Programa Revive, 
mas foi desafetado deste pro-
grama em outubro, por o mer-
cado não ter respondido às 
ofertas públicas.

Na altura, o despacho do 
Governo que autorizava a sua 
desafetação ao Revive, acres-
centava que se tentassem “solu-
ções alternativas”.

foi requerida pelo Chega, para 
prestar esclarecimentos sobre 
a indemnização de 500.000 
euros à antiga administradora 
Alexandra Reis, que foi também 
presidente da NAV e secretária 
de Estado do Tesouro.

Christine Ourmières-Wi-
dener reiterou que a TAP irá 
esperar pelos resultados da 
investigação da IGF para retirar 
ilações, mas não descartou uma 
eventual devolução da indem-
nização de Alexandra Reis.

“Se algum dinheiro tiver de 
ser devolvido, vamos fazer o 
que for necessário, e fá-lo-emos 
de maneira diligente”, explicou  
CEO da TAP, que revelou que o 
seu antecessor na TAP, Anto-
noaldo Neves saiu da empresa 
com indemnização, mas que na 
altura a companhia assumiu 
oficialmente que não.” Contra-
dição ou a TAP usou um esque-
ma para pagar a Antonoaldo 
Neves.”

Christine Ourmières-Widener
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A Tivoli Hotels & Resorts con-
tinua a sua expansão na Europa 
e anuncia a estreia da marca na 
Holanda, prevista para março 
próximo: o Tivoli Doelen Ams-
terdam, após ‘rebranding’ do 
atual NH Collection Doelen, 
localizado no centro da cidade, 
junto aos canais.

A unidade está instalada 

num edifício reconhecido na 
cidade com as suas raízes no 
século XVI e a história do hotel 
começou como um antigo Klo-
veniersdoelen, lugar onde aris-
tocratas militares faziam as suas 
práticas, assim como reuniões, 
festas e banquetes. 

O Tivoli Doelen Amsterdam 
é o hotel mais antigo de Ames-
terdão e dispõe de 81 quartos 
de diversas tipologias que vão 
dos quartos superiores às suí-
tes e complementa-se com o 
restaurante Omber, bar, sala/
escritório com internet, parque 
de estacionamento

O hotel oferece wi-fi gratuito 
e aceita animais de estimação.

“Já está disponível online o 
novo site do Turismo da Madei-
ra dedicado à sustentabilidade, 
que apresenta o compromisso 
da região até 2030. O objeti-
vo é tornar o arquipélago da 
Madeira num Destino Turístico 
Sustentável e, para tal, contam 
com as sugestões e recomenda-
ções de parceiros, residentes e 
turistas, no sentido de atingir a 
certificação.” Quem o anuncia 
é a Associação de Promoção da 
Madeira (APM) que lançou um 
site que, como destaca a comu-
nicação da entidade, apresenta 
o compromisso da região até 
2030 para tornar o arquipélago 
num destino turístico susten-

tável e disponível para receber 
recomendações.

A APM explica que a estraté-
gia para atingir os objetivos do 
processo de certificação assenta 

Portugal apresenta-se na 
FITUR, em Madrid, com a 
expectativa de repetir este ano 
o crescimento do setor acima 
do que tinha sido previsto para 
2022 e de captar mais turistas 
em Espanha.

No evento, o presidente 
do Turismo de Portugal, Luís 
Araújo, salientou que o ano 
passado é já “o melhor de 
sempre do ponto de vista de 
receitas” do turismo português, 
com uma estimativa de mais 
de 22 mil milhões de euros, 
que comparam com os 18,4 mil 
milhões de 2019, o último sem 
qualquer impacto da pandemia 
de covid-19.

O presidente da entidade 
responsável pela promoção de 
Portugal como destino turís-
tico afirmou que “recuperá-
mos antes do que prevíamos, 
acrescentando que aquilo que 
estamos a prever para 2023 é 
continuar o crescimento que 
tivemos em 2022, obviamente, 
com grandes incertezas, da 
guerra na Ucrânia até à infla-
ção. Mas acreditamos que esta-
mos muito bem posicionados. 
Um exemplo disto é esta feira, 
a FITUR”.

Recorde-se que o mercado 

espanhol é atualmente o segun-
do maior para Portugal em 
número de hóspedes e o quarto 
em termos de receitas.

Luís Araújo explicou que, em 
relação a Espanha há “um tra-
balho a fazer para aumentar as 
receitas, através de segmentos 
específicos do mercado”.

Para este objetivo, uma das 
chaves de crescimento está 
nas ligações aéreas, de que o 
turismo português depende por 
causa da localização geográfica 

do país.
“Temos conseguido retomar 

as rotas que tínhamos perdi-
do em 2020 e 2021 e estamos 
já com os indicadores muito 
próximos [aos dos anos ante-
riores]. Este ano, 2023, vamos 
ultrapassar 2019. É uma das 
grandes âncoras para a retoma 
do setor”, frisou o presidente do 
Turismo de Portugal, destacan-
do que o crescimento faz-se em 
todos os aeroportos e deu como 
exemplo, precisamente, Espa-
nha, país que teve ligações com 
os cinco aeroportos nacionais 
portugueses no ano passado, 
através da companhia aérea 
espanhola Iberia, que trouxe 
turistas de mercados a que no 
passado Portugal não chegava, 
como o mexicano ou outros da 
América do Sul.

Portugal está representado, 
como habitualmente, com as 
sete regiões turísticas do país 
(Porto e Norte, Centro, Alente-
jo, Algarve e 92 empresas num 
expositor de 900 metros qua-
drados do Turismo de Portugal. 
No entanto, diversos municí-
pios e entidades intermunici-
pais estão também represen-
tados em ‘stands’ próprios na 
FITUR.

O vice-presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa (CML), Ana-
coreta Correia, numa sua inter-
venção durante uma reunião 
da Assembleia Municipal de 
Lisboa, afirmou que “nos parece 
inaceitável e incompreensível 
que os passageiros dos navios 
de cruzeiro não paguem a taxa 
turística, como está prevista, 
e, portanto, é uma matéria em 
relação à qual nós não abdicare-
mos e também esperamos que 
em breve, no decurso do pri-
meiro semestre deste ano, seja 
concretizada”. Esta afirmação 
foi feita na sequência de uma 
pergunta feita por uma deputa-
da sobre se a câmara pretende 
utilizar a taxa turística para a 
eletrificação do Terminal de 
Cruzeiros de Lisboa, após decla-
rações do presidente da Câmara 

de Lisboa, Carlos Moedas, de que 
os turistas de cruzeiros também 
devem pagar dois euros quando 
desembarcam na cidade.

A autarquia explicou que a 
cobrança da taxa turística aos 
passageiros que desembarcam 
em navios cruzeiros “tem sido 
uma negociação difícil”, apesar 
de estar prevista em regulamen-
to, perspetivando que a situação 
se resolva em breve.

Recorde-se que aquando da 
recente apresentação da Doca 
da Marinha, em Lisboa, Carlos 
Moedas lembrou a importância 
da taxa turística para a cidade, 
referindo que a cobrança de dois 
euros aos passageiros de cru-
zeiros à chegada a Lisboa é um 
contributo para “ter uma cidade 
melhor, com mais inovação e 
mais obras”. 

REPORTAGEM

TERÇA-FEIRA, 24 JANEIRO 2023 33Turismo

Tivoli Hotels & Resorts
vai ter hotel em Amesterdão

Passageiros de navios 
cruzeiros devem pagar 
taxa turística em Lisboa

Portugal cresceu acima do
previsto em 2022 e quer mais este ano

Madeira tem novo site sobre processo 
de certificação como destino turístico

COBRANÇA PROMOÇÃO

NOVO SITE
DIA DE REIS

Na FITUR, em Madrid, Luís Araújo, salientou que o ano 
passado é já “o melhor de sempre do ponto de vista de receitas”

CRESCIMENTO

MERCADO ESPANHOL É 
ATUALMENTE O SEGUNDO 
MAIOR PARA PORTUGAL

FITUR, em Madrid, Espanha
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Autarquia referiu que “tem sido uma negociação difícil”

em quatro pilares estratégicos: 
ambiente, economia, sociedade 
e cultura. Acrescenta ainda 
que o ‘site’ www.sustaina-
bleforall.visitmadeira.com já 
está disponível “para receber 
recomendações de todos que 
queiram contribuir para tornar 
a Madeira num destino ainda 
mais sustentável”.

Para Eduardo Jesus, presiden-
te da APM e secretário regional 
do Turismo, o processo de cer-
tificação da Madeira enquanto 
Destino Turístico Sustentável 
está a decorrer como previsto 
e já haverá alguns resultados 
em fevereiro próximo. “Acima 
de tudo, estamos muito foca-
dos em cumprir os objetivos 
traçados até 2030. Este novo 
portal agora disponível tem 
como grande propósito dar a 
conhecer a estratégia”, frisou 
Eduardo Jesus.

Madeira, Portugal
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NH Collection Doelen, em
Amesterdão, será remodelado
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