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Exrrio. Senhor
Presidente da Corn issâo de Economja, lnovacâo, Obras Püblicas e Habitacao,

Ao longo de todo este longo periodo t~o dificil que o pals tern atravessado, a AHP Associacäo da Hotelaria de
Portugal, em representacao de mais de 700 associados, de pequenas empresas hoteleiras a grandes grupos nacionais
e internacionais, tern procurado sempre participar de forma ativa junto do poder politico, nomeadamente atraves de
contrjbutos e pareceres sobre as inicjatjvas do Governo.

As medidas e prograrnas de apoio ate agora apresentados e implernentados tern-se mostrado ciararnente
insuficientes para fazer face as necessidades reajs do tecido empresarial hoteleiro, que tern necessidades muito
préprias e que näo tern sido atendidas. E numa terceira vaga devastadora para a já instável situaçäo financeira das
nossas empresas, a situaçäo e ainda mais critica e muito prOxirna de urna rutura total. E esta a visão comum partilhada
pelos assoc~ados que a AHP representa

Pela urgencia de rnedidas que perrnjtarn hoje a sobrevivencia da hotelaria e a esperança de uma retorna no futuro,
forarn Consuitados os vários Orgaos Sociais da AHP, tendo resultado desta consulta urna Iista de mais de 50 propostas
de medidas de apoio que derarn origern ao Piano “505 Hotelaria” que a AHP fez seguir para o Senhor Ministro da
Economia e da Transiçao Digital.

Crernos ser fundamental poder apresentar este Piano e respetivas medidas de forma rnais detaihada e fundamentada,
pelo que vimos solicitar a V. Exa. uma reuniäo para este fim.
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