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ESPETÁCULOS 

MONCHIQUE 

AVE INSPIRA CIRCO 
Espetáculo de circo 'Les Dodos', inspi-

 

rado numa 
ave extinta 
no século 
XVII (o 
dodo), por 
ser muito 
desajeitada. 
Espetáculo apresentada entre 27 deste mes e 5 de janeiro 
de 2020. com exceçào dos dias 30 e 2, no heliporto local. 

PORTIMÃO 

'O SONHO DO ERNESTO' 
Musical conta a história de um duende 
que deseja que os brinquedos no Na tal 
desapareçam. 
Musicai está em cena ale dia 4 de janeiro. aos sábados às 
21h00 e aos domingos às 11h00, no Clube Boa Esperança. 

FARO 

PRINCESA 'PÉ DE GESSO' 
Uma história inspirada numa princesa 
dos dias de hoje e na imaginação das 
crianças. Um 
projeto finar -

 

dado pela Di-

 

reção Regio-

 

nal de Cultura 
do Algarve. 
Espetáculo realiza-se terça-feira, as 10h00. 11h30 
e 18h30, no Teatro das Figuras, em Faro. 

4 
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DISCURSODIRETO 

João Fernandes: presidente da Região 
de Turismo do Algarve, sobre o Fim de Ano 

"DESTINO PRIVILEGIADO 
PARA A PASSAGEM DE ANO" 

CM- Quais são as 
perspetivas para a 
Passagem de Ano no 
Algarve para o setor 
turístico? 
João Fernandes - As 
perspetivas são po-
sitivas, porque sabemos que 
já foram feitas muitas reser-
vas nas unidades hoteleiras e 
tudo indica que a procura 
venha a ser ao nível dos ou 
tros anos. 
- Quem são os principais tu-
ristas a frequentar o Algarve 
nesta altura do ano? 
- São sobretudo turistas por 
tugueses e espanhóis que 
procuram muitas vezes o Al 
garve para estadias curtas. 
- O que está a ser feito para 
atrair mais turistas?  

- Estamos a fazer 
uma campanha pu-
blicitária em Espa-
nha ao longo do mês 
de dezembro para 
atrair os turistas da-
quele país, dando a 

conhecer a cultura, a gastro 
nomia e a animação clo AI 
garve enquanto destino pri 
vilegiado para a celebração 
cia Passagem do Ano. 
- Os programas de anima-
ção organizados pelas autar-
quia também ajudam a atrair 
mais turistas? 

Sim, as autarquias têm lei 
to investimentos elevados 
em espetáculos que estão a 
atrair mais pessoas, assim 
como o programa cultural 
365 Algarve. e D.S.G. 
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A3 As 20 medidas que já se conhecem do Orçamento do Estado para 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/12/2019

Meio: Jornal Económico Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7c0ffc4b

 
O documento será discutivo na generalidad, nos dias 9 e 10 de janeiro, estando a votação final global
prevista para 6 de fevereiro. Da descida do IRC para as PME ao aumento do limite dos lucros
reinvestidos dedutíveis ao IRC conheça algumas das medidas.
 
O Governo apresenta esta segunda-feira a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) e
há medidas já anunciadas, do reforço de 800 milhões de euros na saúde ao aumento do limite dos
lucros reinvestidos pelas empresas dedutíveis ao IRC.O OE2020 será hoje entregue pelo executivo
minoritário socialista na Assembleia da República e será debatido em plenário, na generalidade, nos
dias 09 e 10 de janeiro, estando a votação final global prevista para 6 de fevereiro.
 
Algumas medidas da primeira proposta orçamental da atual legislatura já foram anunciadas pelo
Governo, nomeadamente na sequência das reuniões com os parceiros sociais e debates quinzenais:
Aumentos de 0,3% para os funcionários públicos
O Ministério das Finanças esclareceu, em 11 de dezembro, que os aumentos salariais para a função
pública no próximo ano terão por base "a taxa de inflação observada até novembro de 2019, de 0,3%
para todos os trabalhadores".
 
A valorização salarial dos trabalhadores da administração pública terá um custo de 715 milhões em
2020, mais 49 milhões de euros face ao ano anterior, de acordo com o Ministério da Modernização do
Estado e da Administração Pública.
 
O aumento salarial de 0,3% proposto pelo Governo para a função pública em 2020 resultará num
acréscimo líquido anual de 26,25 euros para um trabalhador que ganhe cerca de mil euros por mês,
segundo simulações da consultora EY.
Programa plurianual para a Função Pública
O Governo vai avançar no próximo ano, após negociação com as associações sindicais representativas
dos trabalhadores, com um programa plurianual para a função pública, para executar ao longo da
legislatura.
 
Em causa está, entre várias matérias, a "adoção de uma estratégia concertada com vista a reduzir o
absentismo, a efetivação da pré-reforma, a simplificação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação
do Desempenho".
Aumentos salariais no privado de 2,7% para 2020
No âmbito do acordo de médio prazo sobre rendimentos e produtividade, o Governo traçou como
objetivo aumentos salariais no privado superiores à soma da inflação e da produtividade nos próximos
quatro anos, apontando para 2,7% em 2020, 2,9% para 2021 e 2022 e 3,2% para 2023.
Aumento do salário mínimo para 635 euros
Em janeiro de 2020, o salário mínimo nacional vai aumentar para 635 euros, sendo meta do Governo
atualizá-lo para 750 euros em 2023, no final da legislatura.
 
As mais recentes estimativas indicam que há 720 mil trabalhadores a auferir o salário mínimo
nacional.
Reforço de 800 milhões de euros para a Saúde
A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou um reforço do Programa Operacional da Saúde em 800
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milhões de euros, que visam reduzir a dívida e aumentar a capacidade de resposta e de produção do
Serviço Nacional de Saúde (SNS), e serão afetos, nomeadamente, a consultas, internamento, cirurgias
e cuidados de saúde primários.
 
Na área da saúde, o Governo tem ainda prevista a adoção de um plano de investimentos plurianual de
190 milhões de euros e a contratação de mais 8.426 profissionais para o setor ao longo dos anos 2020
e 2021.
 
Até ao final do ano será feito um reforço orçamental de 550 milhões de euros destinado à redução de
'stock' de pagamentos em atraso.
Eliminação progressiva das taxas moderadoras nos cuidados primários e consultas
António Costa confirmou, no debate quinzenal de 10 de dezembro, a eliminação progressiva das taxas
moderadoras nos cuidados primários ou tratamentos ou consultas prescritas a partir da linha saúde24
ou encaminhados pelos cuidados de saúde primários para outros cuidados diferenciados. "Um
compromisso que iremos começar a cumprir já neste Orçamento do Estado para 2020 e terá ainda
tradução no decreto-lei de execução orçamental", afirmou.
Reforço de incentivos ao arrendamento acessível
O primeiro-ministro anunciou que a proposta orçamental para 2020 incluirá "medidas que reforcem os
incentivos ao arrendamento acessível", destacando o objetivo de favorecer a transferência de casas
em alojamento local para regime habitacional, sem penalização.
 
"O próximo Orçamento do Estado contará seguramente com um conjunto de medidas que reforcem os
incentivos ao arrendamento acessível [...] e favoreçam, designadamente, a transferência de fogos que
estão hoje afetos ao alojamento local para o alojamento habitacional, sem a penalização fiscal que
hoje existe sobre essa matéria", anunciou António Costa.
Dedução específica no segundo filho
O executivo quer aumentar a dedução fiscal do IRS para o segundo filho do casal, com idade inferior a
três anos. Atualmente cada filho com menos de três anos dá direito a uma dedução de 726 euros,
enquanto cada dependente com idade igual ou superior a três anos dá direito a uma dedução de 600
euros.
 
Em 30 de outubro, numa intervenção durante o debate sobre o Programa de Governo, a ministra de
Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse que o Governo quer "aumentar as deduções
fiscais, em sede de IRS, em função do número de filhos" e implementar o "complemento-creche,
atribuindo a todos os portugueses que tenham filhos nas creches o valor de 60 euros mensais", a
partir do segundo filho.
Maior progressividade no IRS e redução para classe média
O primeiro-ministro afirmou, em 14 de novembro, que o objetivo do Governo no próximo Orçamento é
dar "um primeiro passo" para conferir uma maior progressividade no IRS e diminuir o peso deste
imposto sobre os vencimentos da classe média. "Espero que já neste primeiro Orçamento se possa dar
um primeiro passo para cumprir um dos principais objetivos orçamentais do Governo. Queremos
iniciar uma maior progressividade do IRS, procurando diminuir o peso do IRS sobre os vencimentos da
classe média", disse o líder do executivo português.
 
Contudo, a 9 de dezembro, o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, falou em "desilusão", referindo
que "empurrar com a barriga para a frente com a promessa de que o IRS vai melhorar em 2022" não
lhe "parece justo" e acrescentando que o Governo "deveria ir mais além, sobretudo na classe média".
Como exemplo, Carlos Silva falou na criação de novos escalões de IRS e na melhoria das taxas
intermédias, que só deverão acontecer a meio desta legislatura.
Proposta sobre englobamento de rendimentos "há de surgir", mas não em 2020
No Programa de Governo, o executivo promete avançar no sentido do englobamento dos diversos
tipos de rendimento no IRS, eliminando as diferentes taxas atualmente existentes, que permitem a
quem tem rendimentos de capitais, por exemplo, optar por pagar uma taxa autónoma, de 28%, ou
por englobá-los ao rendimento de trabalho ou pensões e sujeitá-lo ao esquema de taxas aplicáveis aos
escalões de rendimento coletável.
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No primeiro debate quinzenal da legislatura, em 13 de novembro, o primeiro-ministro precisou que "o
Programa de Governo prevê, como o programa eleitoral do PS já previa, que haja um progressivo
englobamento de rendimentos", mas ressalvou que nunca foi dito que "neste Orçamento para 2020
haveria qualquer medida em matéria de englobamento, e muito menos foi dito que tipo de
rendimentos seriam englobados, e em que medida".
 
A questão do englobamento dos rendimentos ganhou visibilidade com o programa do Governo que, no
capítulo de política fiscal, enuncia o objetivo de "caminhar no sentido do englobamento dos diversos
tipos de rendimentos em sede de IRS, eliminando as diferenças entre taxas".
Mexida na lei para IVA da energia variar em função do consumo
O Governo vai inscrever no OE2020 uma proposta legislativa para o IVA da energia poder variar
consoante o consumo. O primeiro-ministro anunciou no debate quinzenal, de dia 11, ter enviado nesse
mesmo dia uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, a solicitar
autorização para alterar os critérios do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) da energia para
permitir uma variação da taxa em função dos diferentes escalões de consumo.
 
No dia 13, António Costa indicou, em Bruxelas, que a presidente da Comissão Europeia já recebeu a
carta enviada pelo Governo português, devendo responder "nas próximas semanas".
 
A taxa do IVA na eletricidade aumentou de 6% para 23% em 2011, no âmbito das medidas de
austeridade tomadas durante o resgate financeiro.
Aumento do limite dos lucros reinvestidos dedutíveis ao IRC
O Governo pretende "avançar desde já" com o aumento em 20% do montante máximo dos lucros
retidos e reinvestidos que as empresas podem deduzir à coleta do IRC, afirmou em 27 de novembro o
ministro de Estado e da Economia, Siza Vieira, no final de uma reunião de Concertação Social.
 
No Programa do Governo, o executivo compromete-se a "melhorar o regime do IRC para as empresas
que reinvistam os seus lucros através de um aumento em 20% do limite máximo de lucros que podem
ser objeto de reinvestimento (de 10 milhões para 12 milhões de euros), assim aumentando a dedução
à coleta de IRC para estas empresas".
 
Além da política de rendimentos, o acordo que está a ser negociado com os parceiros sociais deverá
contemplar também medidas para aumentar a competitividade das empresas, nomeadamente ao nível
fiscal, e algumas poderão já constar da proposta de OE2020, segundo avançou então o ministro da
Economia.
Descida da tributação autónoma para carros de menor cilindrada
O Governo pode baixar as tributações autónomas sobre carros das empresas de gama mais baixa no
próximo ano, cujas taxas são atualmente de 10% para carros cujo custo de aquisição é inferior a 25
mil euros, de 27,5% para veículos com valor entre 25 mil e 35 mil euros e de 35% quando o valor é
superior a 35 mil euros.
 
Duas das confederações patronais defendem a redução das tributações autónomas aplicadas aos
carros de empresa, mas com soluções diferentes. A Confederação Empresarial de Portugal (CIP)
propõe que a taxa para viaturas com custo de aquisição entre 25 mil e 35 mil euros seja reduzida dos
atuais 27,5% para 15% e que a taxa para carros com valor superior a 35 mil euros passe de 35%
para 20%.
 
Já a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) propõe um alívio fiscal através do
aumento dos escalões, dos atuais três para quatro, com uma taxa mínima de 5% para carros de
empresa com valor até 15 mil euros e uma taxa máxima de 35%, para viaturas de valor superior a 60
mil euros.
Descida do IRC para as PME
Na reunião de Concertação Social de dia 9 de dezembro, o Governo disse estar a avaliar a
possibilidade de descida do IRC para as Pequenas e Médias Empresas (PME), uma proposta da CIP e
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da CCP, que sugerem que um número maior de PME possa beneficiar da taxa reduzida de 17% de
IRC.
 
Atualmente é aplicada uma taxa de 17% aos primeiros 15 mil euros de matéria coletável das PME,
aplicando-se a taxa normal, de 21%, sobre o excedente. As duas confederações querem que aquele
limite suba para os 50 mil euros.
Solução para 11 benefícios fiscais que caducam no fim do ano
O destino dos 11 benefícios fiscais que caducam no final deste ano será tratado no OE2020, conforme
disse à Lusa o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no início do mês. Em causa estão benefícios
fiscais relacionados com o IVA, IRC, IRS e Imposto do Selo cuja vigência foi prorrogada até ao final
deste ano e que foram alvo de uma avaliação por parte da Universidade Nova.
 
A solução que vier a ser inserida na proposta do OE2020 para estes benefícios fiscais terá em conta os
resultados do relatório produzido pelo grupo de trabalho nomeado pelo Governo para avaliar os
benefícios fiscais em vigor em Portugal e que foi conhecido em meados de junho.
Reforço de 20 milhões de euros para programa de redução tarifária nos transportes públicos
O Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART) vai ter um reforço de, no
mínimo, 20 milhões de euros, inscritos no OE2020, de acordo com o deputado do PS André Pinotes
Batista. "Em cima de uma aposta de 104 milhões de euros, vamos ainda somar 20 milhões para
anualizar a medida", avançou o deputado socialista, no âmbito da discussão de projetos de
recomendação de PSD, CDS-PP, BE e PEV para que o apoio à mobilidade seja aplicado em todo o
território nacional, nomeadamente no interior do país.
 
O PART contou com 104 milhões de euros do Fundo Ambiental, através do Orçamento do Estado para
2019, para que Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais (CIM) adotassem medidas de
redução tarifária nos transportes públicos nos respetivos territórios.
 
Ler mais
 
Jornal Económico com Lusa
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Produção de abacate no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=be0905bd-29e7-429b-8b78-

f3d7326223da&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Chamam-lhe o novo ouro verde do Algarve. Em dez anos, a promoção de abacate ocupa 1500
hectares da região e poderá chegar aos dois mil nos próximos anos. Os ambientalistas estão
preocupados, mas a procura galopante, a fraca concorrência e a elevada produtividade permitida pelo
clima prometem continuar a levar agricultores a arrancar outros pomares para plantar a abacateiros.
Declarações de João Bento Inácio, empresário agrícola; Pedro Monteiro, diretor regional de Agricultura
do Algarve; Anabela Santos, Associação Almargem.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2019-12-15 13:31
 SIC Notícias - Notícias , 2019-12-15 17:32
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A Grande Lisboa recebeu até outubro sete milhões de visitantes 

 

   

SETOR HOTELEIRO 

Turistas gastam 3,8 mil 
milhões em alojamento 
DESEMPENHO  O Por dia, são gastos 12,5 milhões de euros. Norte do País destacou-se ao ver as receitas 
subirem 14% LÍDERES  O Lisboa e Algarve mantêm-se como os locais mais atrativos para visitantes 

JOÃO MALTEZ 

té final do terceiro tri-

 

US deste ano, per-

 

noitaram em Portugal 
mais de 23,6 milhões de turis-
tas, um aumento de 6,7% face 
ao mesmo período de 2018. Es-
tes visitantes gastaram no País 
mais de 3,8 mil milhões de eu 
ros, uma subida de 7"/.. face os 
3,6 mil milhões despendidos de 
janeiro a outubro do ano passa-
do, segundo o Instituto Nado-. 
nal de Estatística (INE). Por dia, 
o turismo rendeu aos cofres 
portugueses 12,5 milhões. 

Por regiões, foi no Norte, onde 
está incluído o Grande Porto, e 
no Alentejo que o setor do alo-
jamento turístico melhor com-
portamento registou. No pri-

 

PORTUGAL  RECEBEU DE 
JANEIRO A OUTUBRO 23,6 
MILHÕES DE VISITANTES 

meiro destino teve uma subida 
de quase 10% no número de vi - 
sitantes (cinco milhões de pes-
soas) e de 14% nas receitas (560 
milhões de euros). No Alente 
jo, os 1,4 milhões de turistas fo-
ram mais 7,2% face ao ano pas 
sado e os 155 milhões geraram 
mais 14,6% de receitas. 

A Grande Lisboa e o Algarve 
continuam, contudo, a liderar. 
De acordo com o IN E, entre ja 
-t.te ro e outubro na região da ca-
pital foram alojados sete mi-
lhões de visitantes (mais 6,7% 
face a 2018), que proporciona-
ram quase 1,2 mil milhões de 
euros (um acréscimo de 6,5%). 
Já nos concelhos algarvios, o 
número de turistas cresceu 
para 4,7 milhões (+7,2%), o que 
permitiu um encaixe de 1,1 mil 
milhões de euros (+7%). 
NOTICIA EXCLUSIVA 

.Q.A EDIÇÃO EM PAPEL 

r 

Arquipélago tem menos hóspedes 

B A Madeira foi a exceção à re-
gra na evolução do setor de 
alojamento turístico de janeiro 
a outubro de 2019, com uma 
queda face a 2018 no número 
de hóspedes (-1,7%) e nas re-
ceitas (-7%), que chegaram 
aos 355 milhões de euros. Em 
sentido inverso, os Açores vi-

  

PORTUGAL RECEBE MAIS 
TURISTAS 
Nº DE HÓSPEDES EM MILHÕES 
DE JANEIRO A OUTUBRO 

TOTAL 
22,1 Variação 

23,6  6,70% 

Norte 

5 

Centro 

3,6 

Grande 
Lisboa 

7 

Alentejo 

1,4 
720% O 

Algarve 

4.7 
7,WW.o 

Madeira 

1,2 
-1,70% o 

E3 Fonte INE 

ram subir as receitas (11,3%) 
para 108 milhões de euros e os 
visitantes (6,5%) para 700 mil. 

Na região Centro do País 
ocorreu igualmente uma subi-
da no total dos turistas (mais 
5%, para três milhões) e nos 
proveitos (mais 6,2%, para 310 
milhões de euros). 4YIU 

Açores 
0,7 
6,50% G 

Só a Madeira registou queda de visitantes 

Página 8



A9

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 12,26 x 6,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 83981966 15-12-2019

ECONOMIA PORTUGAL REAGE BEM AO AUMENTO DE TURISMO? P. 28 

SIM APOS UM DESACERTO INICIAL. JÁ 
TODOS PERCEBERAM SER NE-

CESSÁRIO TOMAR ALGUMAS MEDIDAS - COMO 
AS JÁ DEFINIDAS PARA BAIRROS HISTÓRICOS-
NO SENTIDO DE NÃO DESTRUIR ESTA IMPOR-
TANTE FONTE DE RECEITAS NACIONAL. 
PAULO FONTE EDI FOR DE FECHO 

nao A DEMORA NA CRIAÇÃO 
DE SOLUÇÕES DE FUNDO 

PARA A HABITAÇÃO NAS GRANDES CI-
DADES É O PRIMEIRO SINAL DE QUE O 
PAIS TARDA EM REAGIR. MEDIDAS JÁ 
ADOTADAS SÃO AINDA CURTAS. 
DIANA RAMOS EDITORA DE POLITICA E ECONOMIA 

IPS 

SAÚDE É j usto obrigar 
os médicos a trabalha-
rem 3 anos no SNS? 

VOTO ON-LINE Responda sim ou não na 
página principal do site do Correio • 
da Manhã (WWW.CMJORNAL.PT) 

19% 

Sm MS 
rate 
CO-MC 
.1.1ard 
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Governo quer facilitar desistência do alojamento local. Na prática, o que poderá
mudar para os proprietários?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/12/2019

Meio: ECO - Economia Online Autores: Rita Neto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b75285ee

 
O Governo quer favorecer a transferência de unidades de alojamento local para o alojamento
habitacional. Mas, na prática, o que poderá vir a mudar?
 
O Governo quer reforçar os incentivos ao arrendamento acessível e, para isso, quer facilitar a
transferência de unidades de alojamento local para o arrendamento habitacional. Isto numa altura em
que muitos proprietários de alojamento local estão a regressar ao arrendamento habitacional devido à
elevada carga fiscal. Mas, com esta medida do Executivo, o que vai mudar na prática para quem
detém um alojamento local?
 
"O próximo Orçamento do Estado contará, seguramente, com um conjunto de medidas que reforcem
os incentivos ao arrendamento acessível [...] e favoreçam, designadamente, a transferência de fogos
que estão hoje afetos ao alojamento local para o alojamento habitacional, sem a penalização fiscal que
hoje existe sobre essa matéria", anunciou esta terça-feira António Costa, durante o debate quinzenal.
 
O que diz a lei sobre as mais-valias?
 
E que penalização fiscal é essa? Atualmente, quem tenha uma casa registada como alojamento local e
queira desistir dessa modalidade, tem de pagar mais-valias no momento da conversão, ou seja, tem
de pagar imposto como se tivesse havido uma venda. Quando há esta alteração, as Finanças calculam
a diferença entre o valor de mercado do imóvel no momento em que este foi registado como
alojamento local e o valor no momento da alteração.
 
Ou seja, se uma casa foi registada como alojamento local em 2010 e, nesse ano estava avaliada em
100 mil euros, e hoje valer 150 mil euros, se voltar para arrendamento habitacional, o cálculo da
mais-valia será feito com base nos 50.000 euros de diferença entre estes dois valores.
 
"A lei diz que a afetação do imóvel ao AL e a sua posterior desafetação são operações que podem
gerar mais-valias", explica ao ECO Joana Cunha d'Almeida, sócia da Antas da Cunha, especializada na
parte fiscal. "De acordo com este cálculo, quando voltar a passar o imóvel para a minha sede pessoal,
tenho de considerar a valorização que o mesmo teve durante o período em que esteve afeto ao AL".
 
Para o presidente da Associação de Alojamento Local de Portugal (ALEP), trata-se de uma "venda
virtual, que não aconteceu" e é uma questão que "tem de ser resolvida, porque é má a todos os
níveis".
 
Mais-valias são "obstáculo para quem quer sair do AL"
 
Eduardo Miranda esclarece ao ECO que "o que está em causa não é deixar de pagar mais-valias se o
imóvel for vendido", mas sim pagar mais-valias quando quer desafetar o imóvel do AL. "As mais-valias
são um obstáculo não só para quem quer sair do AL, mas também para quem quer mudar para o
arrendamento acessível. A forma de cálculo de imposto específico é desproporcional e desadequada".
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Na visão da ALEP, a tributação desta mais-valia é prejudicial ao arrendamento, ao turismo e "provoca
registos [de AL] fantasmas". Nesse sentido, o presidente da associação defende um "pacote
convincente" que os proprietários de AL vejam como "atrativo e seguro". Isto porque, explicou, "ainda
há receio de ir para o arrendamento devido à instabilidade jurídica fiscal".
 
O representante dos operadores de AL sublinha que se a questão da mais-valia não for resolvida, "vai
haver reticências para quem quer sair do AL e até para quem quer migrar para o arrendamento
acessível".
 
A advogada refere que, embora o AL possa mais interessante do ponto de vista financeiro do que o
arrendamento em regimes mais duradouros, os custos associados são um ponto negativo para os
proprietários. "É mais simples ter um imóvel em arrendamento de longa duração do que propriamente
em AL", diz, acrescentando que "se não houver essa penalização [no momento de desistência do AL],
pode haver abertura para os proprietários passarem" de um regime para outro.
 
Então, o que poderá mudar na lei?
 
Desconhecem-se as intenções concretas do Governo relativamente aos incentivos ao arrendamento
acessível e à forma como pretende favorecer a transferência dos imóveis afetos ao AL. Contudo, umas
das opções poderá ser o fim ou a redução desta penalização.
 
Acabar de vez com a mais-valia, diz Joana Cunha D'Almeida, faz todo o sentido porque, atualmente,
como a lei está, é "uma forma de encontrar uma tributação adicional para o facto de o imóvel ter
valorizado", acabando por ser uma "mais-valia fictícia porque não decorre da alienação do imóvel".
 
Para o presidente da ALEP, que diz desconhecer as intenções do Executivo de António Costa, "tudo o
que for para criar incentivos que sejam voluntários, por opção dos operadores, e para promover,
inclusive, a migração para o arrendamento, é visto com bons olhos". Eduardo Miranda reconhece que
é difícil encontrar uma solução, mas deseja apenas que "a questão da mais-valia seja resolvida", até
para ser possível "viabilizar o arrendamento".
 
Na visão da associação, em Lisboa e no Porto já começam a haver operadores que perceberam que
manter um AL "dá muito trabalho e que a atividade é desgastante", por isso, estão a pensar desistir
desta modalidade de arrendamento e até, talvez, dispostos a entrar no mercado de arrendamento
acessível, como é a intenção do Governo.
 
Uma coisa é certa, os números mostram que o número de registos de alojamento local está em
mínimos de quase três anos. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, do Banco de
Portugal e de outras instituições, foram registadas 781 novas unidades em outubro, um número que
compara com os 705 em janeiro de 2017 e com o máximo histórico de 3.842 registos em outubro de
2018.
 
Rita Neto
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A 53.ª edição do Rali de Portugal teve 

um impacto recorde na economia 

portuguesa, gerando mais 2,9 milhões 

de euros do que no ano anterior. O 

anúncio foi feito pelo Automóvel Club 

de Portugal (ACP), com base nas con-

clusões de um estudo do impacto da 

competição na economia e turismo. 

Naquela que foi a sétima prova do 

Campeonato do Mundo, o valor total 

Rali de Portugal  
teve impacto recorde  
na economia este ano

potenciado foi de 141,2 milhões de 

euros. 

De acordo com o mesmo documen-

to, mais de metade do retorno veri

cou-se em despesa directa assegurada 

por adeptos e pelas equipas partici-

pantes nas regiões do Norte e Centro 

do país, onde decorreu a prova do 

ACP: em concreto, esta rubrica repre-

sentou um impacto de 73,4 milhões 

de euros. 

“Face ao volume e tipologia de gas-

tos dos adeptos, com destaque para 

os sectores da alimentação e bebidas, 

transportes internos e alojamento, é 

possível estimar que residentes e 

turistas com despesas afectas ao WRC 

Vodafone Rally de Portugal 2019 pro-

porcionaram ao Estado uma receita 

scal bruta superior a 21,6 milhões de 

euros (IVA e ISP), representando 

29,5% de impostos face à despesa 

directa total”, pode ler-se no docu-

mento. 

Segundo este estudo, levado a cabo 

pelo Centro Internacional de Investi-

gação em Território e Turismo da 

Universidade do Algarve, assistiu ao 

Rali de Portugal (que decorreu entre 

30 de Maio e 2 de Junho) cerca de um 

milhão de espectadores. 

“Entre 15 diferentes origens identi-

cadas no estudo, 41,1% são estran-

geiros e 58,9% nacionais, gerando um 

importante uxo turístico com índi-

ces de satisfação elevados a que se 

soma o facto de, independentemente 

da sua origem, expressarem intenção 

de regresso às regiões cobertas pelo 

Rally nos próximos três anos: 90,9% 

no Verão e 72,2% no Inverno”, lê-se. 

Já o retorno económico da prova 

através dos meios de comunicação 

social, de impacto indirecto, estima- 

-se que tenha sido de 67,7 milhões de 

euros. Um indicador que se prende 

essencialmente com a exposição 

mediática do Rali de Portugal, nas 

diferentes plataformas, tendo as 

transmissões televisivas alcançado 

mercados como França, Finlândia, 

Bélgica, Espanha, Japão, Polónia, 

Suécia, Alemanha, República Checa 

e Bulgária. 

No calendário do próximo ano, a 

passagem do Mundial por Portugal 

está prevista para o intervalo entre 21 

e 24 de Maio, surgindo o Quénia, a 

Nova Zelândia e o Japão como princi-

pais novidades.

Automobilismo

Estudo aponta para 141 
milhões de euros gerados 
nos sectores da economia  
e do turismo pela prova  
que durou quatro dias
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Rio Douro é um dos melhores destinos do Mundo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9609990c-3e39-4819-a590-

ed246e77bd7b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Douro acaba de obter mais um reconhecimento internacional. A revista norte-americana Travel +
Leisure classificou a região como um dos 20 melhores destinos turísticos do Mundo para 2020.
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Comboio centenário liga Aveiro e Águeda

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=24656c8c-51f0-4a6d-a463-

e1ef7c87b1f9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O comboio centenário movimentado por uma locomotiva a carvão fez a primeira de duas viagens
históricas na linha do Vouga. O percurso histórico entre Aveiro e Águeda ligou também o passado e o
futuro, trazendo para a ordem do dia, a necessidade de investimento numa linha ferroviária de outros
tempos.
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Centro histórico de Guimarães está a celebrar 18 anos como Património Mundial da UNESCO

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=326e93c4-3037-492d-b9bc-

597cdeb0cfe8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O centro histórico de Guimarães está a celebrar 18 anos como Património Mundial da UNESCO. Ontem
já houve várias iniciativas e hoje continuam.
Comentários de Adelina Pinto, vereadora Cultura CM Guimarães.

 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-12-14 08:41

Página 15



A16

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 29

  Cores: Preto e Branco

  Área: 28,20 x 20,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 83973576 14-12-2019 | Economia

No retalho, Santa Catarina tem as rendas mais caras da cidade FOTO RUI DUARTE SILVA

ROTA PRIME

75
euros/metro quadrado/mês  
é o valor da renda prime do 
retalho da cidade do Porto,  
na Rua de Santa Catarina.  
Nos Aliados, ronda os €55

140
foram os negócios de retalho 
realizados até setembro na 
Área Metropolitana do Porto. 
O comércio de rua concentra 
57% das operações

Comércio de rua é quem mais ordena
Há mais investimento, mais lojas e mais estrangeiros a apostar em toda a Área Metropolitana
No Porto, a Rua de Santa Cata-
rina aparece destacada como a 
campeã das rendas prime (mais 
caras) no segmento do retalho 
imobiliário, com os seus €75/
metro quadrado/mês. Um es-
tudo da Cushman & Wakefield 
(C&W) mostra que a principal 
rua comercial da cidade cobra 
preços 36% acima da Av. dos 
Aliados, conhecida como “a 
sala de visitas da Invicta”.

“Nos Aliados, temos preços 
de €55, mas a Avenida começa 
a posicionar-se como o destino 
do comércio de luxo no Porto, 
com uma série de aberturas 
programadas para este final de 
ano. A expectativa, para aqui, é, 
assim, de uma subida de rendas 
no futuro próximo”, diz ao Ex-
presso Andreia Almeida, dire-
tora de research da consultora.

No estudo Market Update 
Porto, a C&W conclui que as 
outras zonais comerciais da 
baixa portuense ficam abaixo 
destes valores, com os Clérigos 
a apresentar rendas de €45, en-
quanto o eixo Flores/Mouzinho 
da Silveira não passa os €40.

Com 1300 unidades e 229 mil 
metros quadrados de área de 
venda, “o comércio de rua do 
Porto regista forte dinâmica”, 
sublinha Andreia Almeida. É 
uma tendência comum a toda 
a Área Metropolitana: dos 140 
negócios realizados no seg-
mento de retalho entre janei- 
ro e setembro, o comércio de 
rua domina a procura com 80 

aberturas, ou 57% das operações.
Quanto aos “conjuntos co-

merciais”, expressão técnica 
para designar empreendimen-
tos diversos, dos centros co-
merciais aos retail parks ou às 
galerias comerciais, represen-
tam 34% do total, “por via de 
recentes projetos de expansão 
e/ou renovação”.

Por sectores, a liderança é 
da restauração, que concentra 

57% dos negócios, seguida à 
distância pela moda (11%), ali-
mentar/supermercados (9%), 
lazer e cultura (8%), lar (3%) e 
outros (11%)

Feitas as contas, a Área Me-
tropolitana do Porto apresenta 
o segundo maior volume de 
oferta de conjuntos comerciais 
do país, com mais de 30 proje-
tos e 830 mil metros quadrados 
de área bruta locável (ABL), 

o que equivale a 22% do total 
nacional, percentagem apenas 
suplantada pelos 35% da Área 
Metropolitana de Lisboa. E 
neste campo, é Gaia que apare-
ce na liderança da região, com 
os seus 220 mil m2, 87% dos 
quais no formato de centros 
comerciais, diz a C&W.

E há mais uma evidência que 
se impõe na AMP: “Contrarian-
do a tendência de anos anterio-

res, os operadores múltiplos 
(marcas nacionais com várias 
lojas no país) estão a ser os 
mais ativos em 2019, represen-
tando 40% dos negócios fecha-
dos, o que significa que ficam 
acima dos 36% dos operadores 
independentes (comércio tradi-
cional, concentrado numa zona 
geográfica ou cidade).”

Num estudo que destaca “a 
evolução positiva da economia 

da AMP” e contributo desta 
evolução “para atrair investi-
mento” e dinamizar alterações 
estruturais do VAB por sector, 
a C&W conclui que o incre-
mento do turismo na região 
ajudou a puxar pelo peso no 
VAB dos sectores de Retalho e 
de Hotelaria/Restauração, com 
aumentos de 24% e 20%, respe-
tivamente, na última década.

No que se refere ao investi-
mento, entre janeiro e setem-
bro foram contabilizados €151 
milhões no imobiliário comer-
cial na AMP. O peso do capi-
tal estrangeiro está a crescer, 
tendo atingido uma quota de 
74% no valor total relativo aos 
primeiros nove meses do ano. 
“É um incentivo para haver 
mais produto estruturado para 
estes investidores”, sublinha 
Andreia Almeida, recordando 
que o maior negócio do ano na 
região foi protagonizado pelo 
edifício Burgo, vendido pela 
Dos Puntos Asset Management 
à Värde Partners por mais de 
€40 milhões, mas o segmento 
hoteleiro foi o mais ativo, so-
mando €48 milhões em 4 tran-
sações, seguido das residências 
de estudantes, com a aquisição 
pela Xior de uma residência 
por €18 milhões.

E na atração de investidores 
estrangeiros, o destaque é do 
Porto, com 89% do volume 
transacionado na AMP.

Margarida Cardoso
mmcardoso@expresso.impresa.pt
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Poder 
de compra 
subiu face 
à Europa 

Portugal conseguiu 
progredir em 2018 em 
vários indicadores 

COMPARAÇÕES  O poder de 
compra em Portugal fixou-
-se em 76,8% da média da 
União Europeia em 2018, 
acima do ano anterior 
(76,6%), ocupando o 16.° 
lugar entre os países da 
Zona Euro, divulgou ontem 
o Instituto Nacional de Es-
tatística (INE). 

Entre os 37 países analisa-
dos, o INE destaca que a di-
ferença entre o Luxembur-
go (com 261,1% da média da 
UE) que apresenta o maior 
índice de volume, ou seja, 
mais de duas vezes e meia 
acima da média da UE-28 e 
cerca de cinco vezes maior 
do que o da Bulgária (com 
50,8%), o país com o valor 
mais baixo. 

Relativamente à despesa 
de consumo individual per 
capita (DCIpc), que o INE 
refere como sendo um indi-
cador mais apropriado para 
refletir o bem estar das fa-
mílias, o posicionamento 
relativo de Portugal é supe-
rior no conjunto dos países 
considerados, ocupando a 
13.a posição entre os países 
da Zona Euro. 

Entre 2017 e 2018, a 
DCIpc medida em parida-
des de poder de compra fi-
xou-se em 82,9% da média 
da UE, valor superior em 1,4 
pontos percentuais ao ob-
servado em 2017 (81,5). 

REGIÃO NORTE 

O Norte foi a região portu-
guesa que mais cresceu em 
2018, com um aumento do 
Produto Interno Bruto 
(PIB) de 2,9%, impulsiona-
do pelo turismo, indústria e 
energia, segundo dados di-
vulgados pelo Instituto Na-
cional de Estatística (INE). 

Os resultados provisórios 
das Contas Regionais de 
2018 do INE indicam que 
apenas a região Norte 
(2,9%) e a Área Metropoli-
tana de Lisboa (2,6%) apre-
sentaram "um crescimento 
superior" à média nacional 
(2,4%), sendo que o Algarve 
teve um crescimento idên-
tico ao país. 
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O turismo voltou a crescer. O nú-
mero de turistas subiu e as recei-
tas do setor também, mas longe 
dos recordes passados. Portugal 
recebeu em outubro 2,5 milhões 
de hóspedes, mais 5,4% em rela-
ção a igual período do ano passa-
do, o que se traduziu em 6,4 mi-
lhões de dormidas. Os dados fo-
ram revelados pelo Instituto 
Nacional de Estatística (INE). 
Ainda assim, tanto as dormidas 
como os proveitos em outubro 
cresceram mais modestamente 
do que no mês de setembro. Es-
tes aumentaram em 5,4%, contra 
os 6,8% do mês anterior, atingin-
do os 387,9 milhões de euros. 

O mercado interno contribuiu 
com 1,6 milhões de dormidas, o 
que representou um aumento de 
0,1%, mas longe do aumento de 
4,6% registado em setembro. Já 
as dormidas dos mercados exter-
nos (peso de 75,5% em outubro) 
cresceram 2,7% (mais 2,9% em 
setembro) e atingiram 4,8 mi-
lhões. O mercado norte-america-
no foi o principal responsável por 
esta subida ao registar um cres-
cimento de 20,5% em outubro. 
Desde o início do ano, este mer-
cado cresceu 19,7%. Em outubro, 
destacaram-se também os merca-
dos chinês, que cresceu 17,7% e 
brasileiro, que subiu 15,6%. 
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Mercado norte-americano tem registado maiores subidas 

Turismo 
cresce 
em outubro 
Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@sol.pt 

Setor continua a dar cartas, mas longe dos re-
cordes passados. Mercado externo continua a 
ser o principal impulsionar deste aumento. 
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PEDRO 
SIZA VIEIRA 
MINISTRO DA ECONOMIA 

Portugal recebeu 
2,5 milhões de 
hóspedes no mês 
de outubro, uma 
subida homóloga 
de 5,4%. Turistas 
também gasta-
ram mais no País. 

MARIA DO CÉU 
ALBUQUERQUE 
MINISTRA AGRICULTURA 

Confederação 
dos Agricultores 
veio criticar cor-
te de 20 milhões 
de euros nas me-
didas agroam-
bientais, temendo 
futuro do setor. 
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Secretária de Estado do Turismo quer melhorar linhas de financiamento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/12/2019

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5824e4e9

 
Desde 2015, foram aprovados 59 projetos na área do turismo, na área do Alto Douro Vinhateiro, num
total de inventivo de 36 milhões de euros.
 
A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, comprometeu-se hoje, em São João da Pesqueira, "a
melhorar" as linhas de financiamento para sejam mais "eficientes" e "alavanca" de investimento quer
nacional e estrangeiro.
 
"Este é o primeiro compromisso que assumo, enquanto tutelar desta pasta. De facto, trabalharmos
para podermos ter linhas de financiamento mais eficientes, mais efetivas e que possam alavancar o
impacto que todos queremos na região", afirmou Rita Marques, durante as comemorações do 18.º
aniversário da classificação do Alto Douro Vinhateiro (ADV) pela UNESCO.
 
A governante disse que, desde 2015, foram aprovados 59 projetos na área do turismo, na área do Alto
Douro Vinhateiro, num total de inventivo de 36 milhões de euros.
 
"Mas a verdade é que, quando analisamos as taxas de execução destes projetos, muitos deles
acabaram ou por não serem iniciados ou não ser terminados. O que nos leva de facto a crer que nem
sempre, enfim, os recursos financeiros são a condição 'sine qua non' para que isto resulte", referiu.
 
E continuou: "ainda assim vamos ter que melhorar as nossas linhas de financiamento, de modo a
garantir que o empresário, seja local ou estrangeiro, mas que tenha interesses sobre a região, possam
investir de uma forma mais certeira e mais consequente de modo a criar aqui uma oferta em rede".
 
O Norte foi o que mais cresceu em número de turistas, no entanto apenas 4,3% do total de hóspedes
pernoitam no Alto Douro Vinhateiro.
 
Rita Marques disse que é preciso "fazer mais e melhor", pelo que defendeu a aposta num "turismo
diferente, um turismo que não é de massas, um turismo de qualidade que cruze a cultura, os saberes,
os produtos endógenos".
 
A secretária de Estado destacou ainda o "papel fundamental das acessibilidades", rodoviárias e
ferroviárias, que permitam que o turista possa conhecer o Porto, mas "depois se desconcentre para
outras geografias, nomeadamente para o Douro".
 
"A questão das infraestruturas é um tema que merece total atenção e temos, de facto, saber explorar
ainda mais este eixo, esta ponte com Castela e Leão, potenciado a linha do património Porto, Douro,
Côa e Salamanca. É um potencial imenso, abraçar esta rede e podermos construir pontes de entrada e
saída para este nosso Douro", sublinhou.
 
Por fim, defendeu a dinamização de eventos como forma também de combater a sazonalidade no
turismo.
 
São João da Pesqueira, no distrito de Vila Real, é o concelho que mais área possui no ADV e foi o palco
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para as comemorações do aniversário do Património Mundial, classificado pela UNESCO em 2001.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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