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A1 Indemnização de mais de mil milhões pelo fim da subconcessão Algarve Litoral
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/12/2019

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4a7be62b

 
Em julho, a subconcessionária Rotas do Algarve Litoral (RAL) anunciou "a sua intenção de rescindir o
contrato de subconcessão do Algarve Litoral".
 
A proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) prevê que o cancelamento da subconcessão
rodoviária Algarve Litoral dê origem a uma indemnização total de 1.050 milhões de euros.
 
No Relatório que acompanha a proposta de OE2020, entre as medidas temporárias do lado da
despesa, o Governo dá conta da indemnização "da Infraestruturas de Portugal pelo cancelamento da
subconcessão rodoviária Algarve Litoral cujo valor total ascende a 1.050 milhões de euros".
 
Em 18 de julho deste ano, a subconcessionária Rotas do Algarve Litoral (RAL), responsável pela
EN125, anunciou "a sua intenção de rescindir o contrato de subconcessão do Algarve Litoral", tendo
comunicado a decisão à Infraestruturas de Portugal (IP).
 
"A rescisão tem como fundamento o facto de, decorridos mais de dez anos sobre a assinatura do
contrato de subconcessão, a IP não ter ainda reunido as condições legais para efetuar todos os
pagamentos acordados entre as partes, não cumprindo dessa forma o acordado", segundo a nota
divulgada na altura.
 
No comunicado, a subconcessionária adiantava que, em conjunto com os seus acionistas, efetuou "ao
longo dos últimos dez anos um investimento superior a 200 milhões de euros" no empreendimento e
acredita que "fez tudo ao seu alcance no sentido de assegurar o serviço público, ao qual estava
obrigada e vinculada".
 
No OE2020 são contabilizados os custos com o setor rodoviário, "sobretudo pelo volume e valor dos
pedidos de reposição do equilíbrio financeiro já apresentados e dos pedidos formulados nos litígios
(arbitrais) em curso".
 
O Governo refere que em outubro de 2019 "o valor global desses pedidos, submetidos por
concessionárias e subconcessionárias rodoviárias, rondava os 978 milhões de euros - representando
este valor um aumento na ordem dos 413 milhões de euros face ao apresentado no Relatório do
Orçamento do Estado para 2019", sendo que na maioria das situações os valores não tinham sido
reconhecidos pelo Estado.
 
"Este aumento deve-se, em particular, à ação arbitral proposta, em 2019, pela Rotas do Algarve
Litoral, S.A., em que, na sequência da recusa de visto pelo Tribunal de Contas ao contrato de
subconcessão renegociado, a subconcessionária vem agora peticionar a rescisão do contrato de
subconcessão reformado por motivo imputável à subconcedente e a correspondente indemnização,
cujo valor ascende a, aproximadamente, 445 milhões de euros", explica o OE.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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A2

Ministério Público descarta responsabilidade do Estado em queda de arriba que matou
cinco pessoas
 

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

Meio: Público Online Autores: Idálio Revez

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9145b1bf

 
As placas a indicar o perigo de derrocada, em Albufeira, só foram afixadas no local, depois do acidente
que aconteceu há dez anos. "Negligência grosseira", dizem os advogados.
 
Foto
 
FFA Filipe Farinha/ STILLS - colaborador
 
O Ministério Público considera que a queda da arriba que há dez anos matou cinco pessoas na praia
Maria Luísa, em Albufeira, resultou de um "fenómeno natural e imprevisível", não havendo, por isso,
culpados nem responsabilidade do Estado. "A situação foi dramática, mas não se pode confundir com
as responsabilidades do Estado", disse esta segunda-feira a procuradora na fase de alegações finais do
processo, que decorreram nove meses depois de o julgamento começar. Os familiares das vítimas
pedem ao Estado uma indemnização de 911 mil euros, pela "omissão de deveres" de zelar pela
segurança e vigilância dos banhistas, que se encontravam à sombra do rochedo que ruiu. Os
advogados dos assistentes consideram estar em causa "negligência grosseira".
 
O antigo director regional da Administração Hidrográfica do Algarve (ARH), Sebastião Teixeira, ouvido,
na qualidade de testemunha, admitiu que as placas de sinalização alertando para o perigo de
derrocada da arriba só foram colocadas no local em 2013/2014, quatro anos depois do acidente. O
advogado João Carlos Silva, foi mais longe, remeteu para um relatório oficial, datado de 12 de Maio de
2004, assinado por Sebastião Teixeira, no qual este responsável já defendia a necessidade de
sinalização, com indicação de "faixas de risco" nesta praia.
 
Questionado pela juíza sobre o motivo pelo qual o trabalho não foi executado, respondeu: "Não me
lembro". A magistrada judicial observou: "Estamos a falar aqui de uma coisa que é a responsabilidade
do Estado". Do que não há dúvida, afirmou Sebastião Teixeira, "foi que o acidente obrigou a repensar
as coisas [reforçar a sinalização]".
 
O advogado Pedro Proença, que representa uma família à qual pertencem quatro vítimas mortais,
alegou que as entidades oficiais procuraram "formatar a opinião pública" dizendo que a sinalização que
existia do lado poente da praia (Club Med) seria "adequada e suficiente" para previr os riscos. O que
sucedeu foi que a derrocada deu-se na parte nascente que não estava identificada com a placa de
"queda de arribas". "O MP tentou negar aquilo que são as evidencias dos factos - não havia
sinalização, nem existiu fiscalização", insistiu Pedro Proença à saída do tribunal.
 
Já procuradora do Ministério Público salientou que o concessionário da praia, detido por Celestino
Monteiro, por sua iniciativa, colocou no leixão uma placa de "zona perigosa", e que isso seria
suficiente para que os banhistas não se colocassem à sombra da arriba. "Pretender responsabilizar as
vítimas é de uma crueldade extrema", disse Pedro Proença, sublinhando que o sinal seria, afinal, um
aviso para as pessoas não tomarem banho em certas zonas.
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As quedas das arribas são um fenómeno que ocorre com frequência no Inverno, e raramente durante
os meses de Verão: "Não me recordo, antes deste acidente, de ter havido derrocadas na época
balnear", disse Sebastião Teixeira, que tem acompanhado a evolução da costa algarvia ao longo dos
últimos 20 anos. O advogado João Carlos Silva, lembrando as várias responsabilidades e relatórios que
o geólogo produziu enquanto responsável pela ARH e Agência Portuguesa do Ambiente, no Algarve,
chamou-lhe "one man show". Noutro plano, destacou as responsabilidades do Estado em matéria de
segurança. "O Estado não pode exigir aos cidadãos, aquilo que não exige de si próprio", disse, citando
a Provedora de Justiça.
 
Idálio Revez
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A4

Promoção do turismo vai receber transferências de 33,5 milhões em 2020
 

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

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Nuno Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ae75abae

 
Na sua maioria, as verbas deverão ser canalizadas para o orçamento da Aicep.
 
A versão preliminar do Orçamento de Estado para 2020, a que o Jornal Económico teve acesso, prevê
a realização de diversas transferências para promoção do destino turístico nacional.
 
Está equacionada uma transferência de uma verba até 3,5 milhões de euros do Instituto do Turismo
de Portugal, I. P., "para as entidades regionais de turismo e a afetar ao desenvolvimento turístico
regional em articulação com a estratégia nacional da política de turismo e de promoção do destino,
nos termos e condições a acordar especificamente com o Turismo de Portugal, I. P".
 
Está prevista uma outra transferência, de uma verba até 7,5 milhões de euros, "nos termos do
protocolo de cedência de colaboradores e de pagamento de despesas de promoção entre o Turismo de
Portugal, I. P., e a AICEP, E. P. E., a contratualizar entre as duas entidades".
 
O referido documento prevê ainda a transferência de uma verba até 11 milhões de euros, dos quais
3,5 milhões de euros, proveniente do saldo de gerência do Turismo de Portugal, I. P., "por despacho
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia e das finanças, com origem em
verbas dos reembolsos dos sistemas de incentivos comunitários, para a AICEP, E. P. E., destinada ao
desenvolvimento de ações de promoção de Portugal no exterior que se encontrem alinhadas com a
estratégia de promoção desenvolvida pelo Turismo de Portugal, I. P., nos termos a contratualizar
entre as duas entidades".
 
Por fim, está programada uma outra transferência de uma verba até 11,5 milhões de euros do IAPMEI
- Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. (IAPMEI, I. P.), para a AICEP, E. P. E., "destinada à
promoção de Portugal no exterior, nos termos contratualizados entre as duas entidades".
 
Nuno Miguel Silva
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A5

OE2020: Casas do AL que passem para arrendamento ficam livres de mais-valias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/12/2019

Meio: Diário Imobiliário Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1948d938

 
Actualidade
 
OE2020: Casas do AL que passem para arrendamento ficam livres de mais-valias
 
17 de dezembro de 2019
 
Na proposta de Orçamento de Estado 2020 (OE 2020), as casas que sejam retiradas do Alojamento
Local vão deixar de estar sujeitas ao pagamento de mais-valias desde que sejam colocadas no
arrendamento habitacional por um período de cinco anos consecutivos.
 
Segundo a versão preliminar da proposta que a Lusa teve acesso, "não é considerada mais-valia a
transferência" de uma casa, até aí afeta ao alojamento local, para o património particular do
empresário de bem imóvel habitacional "que seja imediatamente afeto à obtenção de rendimentos da
categoria F" - categoria na qual se incluem os rendimentos prediais.
 
O documento prevê ainda que nesta situação "não há lugar à tributação de qualquer ganho, se em
resultado dessa afectação o imóvel gerar rendimentos [da Categoria F] durante cinco anos
consecutivos".
 
Esta medida já tinha sido sinalizada pelo primeiro-ministro quando referiu que o Governo pretendia
criar uma solução que facilitasse a transferência de casas do alojamento local para o arrendamento
habitacional.
 
À luz das regras ainda em vigor, um proprietário que tenha uma casa no alojamento local (AL) e
pretenda retirá-la desta actividade ficará sujeito ao pagamento de mais-valias que são calculadas com
base na diferença do valor patrimonial da casa aquando da entrada e da saída do AL.
 
Este Governo já tinha dado um passo no sentido de facilitar a desafectação das casas do AL, ao
determinar que o cálculo da mais-valia ficava suspenso, enquanto a casa estivesse no arrendamento
habitacional, no âmbito da categoria F.
 
LUSA/DI

Página 5



A6

As boas e as más notícias do Orçamento para as famílias e para as empresas
 

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

Meio: ECO - Economia Online Autores: Lídia Leão

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b989ce7e

 
Há novidades no Orçamento do Estado para as famílias e para as empresas. Há boas notícias nas
deduções e isenções no IRS, mas também há mais impostos e mais taxas.
 
O Orçamento do Estado para 2020 traz boas e más noticias para os bolsos das famílias. Se é verdade
que as famílias com filhos vão ter deduções adicionais, e que os jovens recém formados vão ter
desconto no IRS, também é verdade que a atualização dos escalões de IRS vai prejudicar os
contribuintes no próximo ano.
 
Nas empresas, há boas notícias para as PME, para as empresas exportadoras e para a compra de
automóveis de serviço. Mas para as empresas que se dedicam aos jogos online de fortuna e azar há
uma subida da tributação.
 
No imobiliário, o cenário repete-se. Se é verdade que Governo acaba com as mais-valias para quem
desiste do alojamento local e regressa ao arrendamento tradicional, também é verdade que haverá
um agravamento fiscal nas zonas de contenção.
 
Preparámos um vídeo com as boas e as más notícias que o Orçamento do Estado para 2020 vai trazer
para os bolsos dos portugueses.
 
Lídia Leão
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CASA NÃO USADA PARA 
ALOJAMENTO LOCAL t 

gar 
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Quem vende uma casa usada anteriormente 
para alojamento local está sujeito a um agravamento 
fiscal absurdo no cálculo de mais-valias. O Governo 
reconhece o problema, mas tarda em resolvê-lo. 

to% 

O
s proprietários de 
alojamentos lo-
cais que tenham 
aberto atividade 
independente na 

categoria 13 e optado pelo regi-
me simpl i ficado de tributação 
arriscam-se a pagar pesadas 
mais-valias no ano seguinte à 
venda desses imóveis. Em cat I-
sa está a legislação que já vigo-
rava para imóveis que tivessem 
regressado ao património par-
ticular do proprietário depois 
de terem estado alceados a uni 
fim empresarial. 

Era o que acontecia. por 
exemplo, a um advogado que 
convertia a sua casa num es-
critório e que, a dado mo mien - 
to, voltava a usar esse imóvel 
para a própria habitação. 
Quando o alojamento local foi 
enquadrado no regime da ca-
tegoria 13. ficou sujeito às mes-
ma regras. mas com um deta-
lhe que terá passado desper-
cebido ao legislador: o dono da 
casa que serviu de hospeda-
gem a turistas não pode, no re-
gime simplificado. amortizar 
o valor do imóvel nas despesas 
da atividade. Mas o Fisco 
pode. mais tarde, quando a 
casa for vendida, agravar- lhe 
as mais-valias referentes ao 
período em que a casa esteve 

' licenciada para alojamento lo-
cal. Ou seja, não há direito a 
amortizar como um empresá-

  

rio, mas há o dever de pagar 
como tal. 

Fisco (ainda) está 
a tentar resolver 
As contas estão exemplificadas 
no esquema ao lado e demons-
tram como o mesmo imóvel 
pode ter mais-valias agravadas 
tio ano da venda se tiver passa-
do pelo alojamento local. (.) Go-
verno já se apercebeu do absur-
do da si tuação e não terá, ainda, 
acionado a cobrança de mais-
-valias da categoria 13 a estes 
imóveis. (..)( )rçamento do Esta-
do ate prevê a revisão do regime 
ainda este ano, mas o Ministé-
rio das Finanças diz que a Auto-
ridade Tributária não encon-
trou, até agora. solução técnica. 

Só a venda é que 
dá dinheiro 
Não faz sentido que os contri-
buintes particulares vejam um 
imóvel que nunca saiu do seu 
património ser enquadrado 
num regime de cálculo de 
mais-valias semelhante ao dos 
imóveis transmitidos entre 
empresas. Alguns contribuin-
tes dispon ibi izam a sua pró-
pria casa apenas numa parte do 
ano. Outros têm licença de alo-
jamento o ano todo, mas nem 
sempre com clientes. Há aloja-
mentos que rendem muito 
pouco. E, em todos c.)s casos. o 
valor da casa até pode ter subi-

  

do ao longo dos anos, mas tal 
não se traduziu em ganho para 
o proprietário, a não ser no mo-
mento da venda, como com 
qualquer outro imóvel. Não 
tendo havido 1 ratisk4-ência de 
propriedade, que continuo ai, de 
resto, associada ao mesmo nú-
mero de contribuinte, esta co-
brança desigual é profunda-
mente injusta. Ainda para mais 
porque o valor elo imóvel nun-
ca pôde sei' amortizado nas 
contas da atividade, como 
acontece com quem tem cara - 
tabi I idade organizada. 

Num regime simplificado, 
as casas só deveriam pagar 
ticais-valias da categoria G. E 
só quando fossem vendidas. • 

Num regime 
simplificado, 
as casas só 
deveriam pagar 
mais-valias da 
categoria G. E só 
quando fossem 
vendidas. 

Se a casa tiver sido vendida por 
um valor superior ao da com-
pra, o Fisco considera que há 
uma mais-valia (neste exemplo, 
de 100.000 euros). 

Mais-valia da categoria G 
100.000 euros 

Percentagem da mais-valia 
considerada 50% 

50% de 100.000 euros 
serão adicionados aos seus 

rendimentos no ano em 
que vender a casa. 

Mais-valia total a adicionar 
aos seus rendimentos no 

ano da venda 
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SDECO 
t".3.1.4 iriVeste 

CORabOração com a DECO. Os conteúdos fOram cedidos peia DEC° PROTESTE. www.deco.proteste.pt www.deco.proteste.pt/investe 

CASA USADA 
PARA ALOJAMENTO LOCAL 

DESAFETAÇÃO PARA 
ALOJAMENTO LOCAL 

COMPRA 

€100 000  

7  , AgET.Ç.ÃO PARA 
/ . AL0,3AM..FNTO LOCAL 

• 
• .4 ,Ar, ,!.,3 ...2.0..~~, 

MERCADO 

0 000  

VALOR DE MERCADO 

€170 000 VENDE-SE 

VENDA 

00 000 

Como a casa, no momento em que foi afeta a aloja-

 

mento local, valia mais do que custou (o valor de 
mercado é subjtivo e apurado,por exemplo, com base 
nas vendas de habitações vizinhas), o Fisco considera 
que há uma mais-valia de 20 000 euros. A cobrança 

só é feita no ano em que a casa for vendida. 

Se a casa tiver valorizado ainda 
mais até ao ano em que deixou de 
ser usada para alojamento local, o 
Fisco considera que há uma mais-
-valia (neste exemplo, de 50 mil 

euros). 

Se a casa for vendida por um valor 
mais elevado do que aquele que de-
clarou no ano que a deixou de usar 

para alojamento local, o Fisco consi-
dera que há uma mais-valia (neste 

exemplo, de 30 mil euros). 

poria G 
20 000 euros 

Percentagem da mais-vatia-
cansiderada  50% 

Mais-valia da categoria  B 
50 000 euros 

Percentagem da mais-valia 
considerar  95% 

Mais-w; a categoria G 
30 000 euros 

Percentagem da mais-valia 
considerada  50% 

50% de 20 000 euros serão 
adicionados aos seus rendimentos no 

ano em que vender a casa 

95% de 50 000 euros serão adi-

 

cionados aos seus rendimentos no 
ano em que vender a casa 

50% de 30 000 euros serão adiciona-

 

dos aos seus rendimentos no ano em 
que vender a casa 

€ 1 5 10 000 

Mais-valia total a adicionar aos seus rendimentos no ano da venda 
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PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020 

5 

7?:.4Qu4? 
5 

9 

OE tenta dar a todos, mas 
não dá muito a ninguém 
A proposta de lei do Governo chegou ontem já perto da meia-noite ao Parlamento. Mário 
Centeno entregou um documento que, na tentativa de agradar a todos, e sob a obrigação 
de continuar a gerar excedentes para abater à dívida, não dá muito a ninguém. 

MARGARIDA PEIXOTO 

margaridapeixoto@negocios.pt 
MANUEL ESTEVES 

mesteves@negocios.pt 

C
om muitas exigências 
a atender, exacerba-
das por governar em 
minoria e sem acor-
dos escritos para a le-

gislatum, o Governo apresentou 
ontem - pouco antes da meia-
-noite -- uma proposta de Orça-
mento do Estado que distribui pe-
quenas medidas para os vários 
grupos depressão, mas sem gran-
des alterações de fundo. O Exe-
cutivo sinaliza uma aposta na ha-

  

bitação, na saúde e nos transpor-
tes públicos, ajuda as PME, mas 
penaliza o imobiliário. É queen-
treo dar e o tirar, é preciso encon-
trar forma de continuar a conso-
lidar as contas públicas. 

Do lado das medidas favorá-
veis, e que deverão agradar aos 
parceiros preferenciais do Go-
verno, BE e PCP, a proposta de 
OE 2020 prevê a atualização das 
pensões e abre a porta a mais um 
aumento extraordinário para os 
rendimentos dos pensionistas. 

Para a função pública, estão 
previstos aumentos salariais 
(contidos, de apenas 0,3%), mas 
que se somam ao impacto do 
descongelamento das progres-
sões e da contratação de pessoal. 

Há aumentos das deduções e 
das isenções fiscais para as famí-
lias, mas muito limitados. Prova 
disso é a isenção em IRS para os 
jovens, ou a duplicação da dedu-
ção para o segundo filho, mas ape-
nas se tanto esse como o primei-
ro tiverem menos de três anos. 

O documento traz ainda al-
gum alívio para as pequenas e 
médias empresas. O IRC baixa 
para os primeiros 25 mil euros 
de lucros tributáveis, para as em-
presas que reinvistam lucros, 
para as PME do interior e há ain-
da facilidade no regime do IVA. 

Há mais 158 milhões de cou-
ros para os transportes públicos, 
mais 85 milhões para a habita-
ção pública e são incluídos à par-

  

tida 800 milhões de euros a mais 
no orçamento inicial da saúde, 
em vez de o reforçar apenas no 
final do ano, perante a insufi-
ciência de verbas. 

Mas em contrapartida, a pro-
posta de Orçamento também 
traz medidas que penalizam al-
guns setores. O negócio do imo-
biliário surge como um dos sa-
crificados: o IMT aumenta para 
aquisições acima de um milhão 
de cures, o alojamento local em 
áreas de contenção vai pagar 
mais IRS, os monumentos e edi-
fícios de interesse público per-
dem isenção de IN/11e os terre-
nos não utilizados nas zonas de 
pressão urbanística arriscam-Se 
a pagar IMI à taxa agravada. 

O Orçamento vai ainda bus-
car receita através da criação de 
uma contribuição extra para os 
fornecedores de disposi tivos mé-
dicos, não atualiza as tabelas de 
retenção na fonte à taxa de infla-
ção prevista (apenas os 0,3% da 
verificada no passado), sobe o im-
posto no tabaco aquecido e cria 
uma taxa nas embalagem-de plás-
tico das refeições de take-away. 

Um orçamento apertado 
É que apesar da melhoria do equi-
líbrio orçamen a I registada ao 
longo dos últimos anos, e de o OE 
prever urn excedente orçamental 
de 0,2% do PIB para 2020, a es-
tratégia a implementar vai conti-
nuar a ser de restrição. 
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Marcelo em 
sintonia com 
Mário Centeno 

No dia em que os ministros do 
Executivo foram a Belém for-
malizar os cumprimentos de 
boas festas ao Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de 
Sousa distribuiu simpatia e 
mostrou cumplicidade com Má-
rio Centeno, ministro das Fi-
nanças. Um dia antes, no do-
mingo, o Presidente fez ques-
tão de vir a público relativizar 
a divergência entre o primeiro-
-ministro, António Costa, e Cen-
teno, porém na posição deste 
como líder do Eurogrupo. "Ele 
(Centeno) como porta-voz - o 
presidente é o porta-voz - tem 
de expor o resultado da opinião 
majoritária dos ministros das 
Finanças, mesmo que não con-
corde", disse Marcelo defen-
dendo a posição do ministro 
das Finanças. 

Fotografia: Tiago Petinga/lusa 

Mário Centeno está pressio-
nado por uma dívida pública que 
continua a ser elevada (deverá fi-
car em torno de 116% do PIB) e 
tem dc' acomodar o equivalente 
a 0,4% do PI 13 em medidas ex-
traordinárias, maioritariamen 
te relacionadas com a banca. Isto 
implica que o excedente das con-
tas públicas terá de ficar perto 
dos 1.300 milhões de euros, para 
que cerca de dois terços sigam 
para o sistema financeiro e os 
restantes 440 milhões de euros 
abatam à dívida. 

Esta estratégia deverá permi-
tir responder às exigências da 
Comissão Europeia, que consi-
derou que um saldo nulo (calcu-
lado nona cenário de políticas in-
variantes) seria insuficiente para 
o cumprimento das regras co-
munitárias. 

) ministro das Finanças tem 
ainda de contar com uma con -
juntura externa incerta. No de-
senho da proposta de orçamen 
to contou com uma estabilização 
da atividade económica, com uni 
crescimento em linha com a pre-
visão de 1,9% para a média des-
te ano. Mas já não antecipa tinia 
descida tão > acentuada da taxa de 
desemprego. que deverá baixar, 
ainda assim, para 6,1%.  ■ 

CENÁRIOS 

Quatro possibilidades 
para a aprovação 
da proposta do Governo 

Há vários possíveis para a aprovação do Orçamento do Estado, uns 
mais plausíveis do que outros. O Negócios apresenta aqui quatro 
cenários de aprovação, partindo do mais provável e acabando no 
mais improvável. 

ABSTENÇÃO DO BLOCO 
A aprovação da proposta do Orçamento do Estado com os votos fa-
voráveis do PS e a abstenção do Bloco surge como um dos cenários 
mais prováveis segundo várias fontes ouvidas pelo Negócios. Prová-
vel não significa desejado, nem pelo Governo (que preferia contar 
com os dois parceiros da última legislatura) nem pelos bloquistas, 
que sabem que competem com o PCP pela liderança da oposição à 
esquerda. Simplesmente, o Bloco tem menos margem do que o PCP 
para dizer não. Vem de um resultado eleitoral historicamente bom e 
tem um eleitorado mais volátil e menos ideológico. Quanto ao voto 
favorável, já ninguém parece acreditar nessa possibilidade. 

ABSTENÇÃO DO BLOCO E DO PCP 
Afastada a hipótese de uma aprovação, dado o afastamento entre as 
reivindicações dos dois partidos e as restrições orçamentais com que 
Centeno está a trabalhar, uma abstenção do BE e do PCP seria o cená-
rio preferido de António Costa. Apesar da retórica mais agressiva, o 
PCP foi também reunindo como Governo e apresentando as suas pro-
postas e há abertura no Ministério das Finanças para um novo aumen-
to extraordinário das pensões. Isso leva os mais otimistas no Gover-
no a achar que Jerónimo de Sousa acabará por se abster para reivin-
dicar para o partido as medidas mais populares. Porém, depois de 
quatro anos a viabilizar orçamentos do P5 e sobretudo após dois maus 
resultados eleitorais, o PCP parece pouco tolerante a fazer novas ce-
dências e, como lembrou João Oliveira, nunca se abstiveram num or-
çamento. 

ABSTENÇÃO DO PSD 
Noutro contexto, seria natural que o principal partido da oposição 
se abstivesse deixando passar o primeiro orçamento do Governo 
recém-eleito. Aconteceu diversas vezes no passado e o perfil de Rui 
Rio encaixa bem nessa atitude. No entanto, o calendário interno 
do PSD torna esta hipótese quase impossível: as eleições diretas 
para escolher o líder do partido decorrerão a 11 de janeiro, ou seja, 
um dia depois da votação na generalidade da proposta de orçamen-
to. E o congresso será no fim de semana seguinte à aprovação fi-
nal. Uma abstenção em véspera de eleições deixaria Rio vulnerá-
vel à crítica recorrente de fazer uma oposição mole e uma mudan-
ça na votação final seria alvo de ataques no congresso. 

ALIANÇA COM O PSD MADEIRA 
Este cenário é visto dentro do governo como uma espécie de saída 
de emergência: a aprovação do orçamento com a abstenção ou apro-
vação dos três deputados do PSD eleitos pela Madeira, dos quatro 
deputados do PAN e da deputada do Livre. Dentro do Governo há a 
convicção de que aprovar o primeiro orçamento da legislatura com 
uma solução tão precária quanto esta seria um péssimo arranque 
para a legislatura, deixando dúvidas sobre a estabilidade. Por outro 
lado, a crise e as divisões dentro do Livre, partido que seria essen-
cial neste cenário, tornam esta hipótese ainda menos desejada pelo 
Executivo de António Costa. Ainda assim, as negociações entre as Fi-
nanças e o governo regional, que já vêm de trás, têm avançado. 

Os programas específicos de 
mobilidade autorizados pelos 
ministros das Finanças e da 
Administração Pública admi-
tem um salário mais alto para 
os trabalhadores, e dependem 
da decisão do serviço de desti-
no, dispensando o acordo do 
serviço de origem, desde que o 
trabalhador aceite a mobilida-
de. 

As condições estão previs-
tas na proposta de lei prelimi-
nar do orçamento do Estado, 
que enquadra no mesmo arti-
go a mobilidade de trabalha-
dores "para estruturas especí-
ficas que venham a ser criadas 
em áreas transversais a toda a 
administração pública", acau-
telando a transferência dos 
montantes destinados a garan-
tir as despesas com pessoal. 

As leis anteriores do orça-
mento já previam, como a pró-
xima voa ta a prever, que quan-
do estiverem em causa progra-
mas específicos de mobilida-
de, "fundados em razão de es-
pecial interesse público" e au-
torizados pelos ministros das 
Finanças e da Administração 
Pública, será aplicável a nor-
ma que prevê que Os trabalha-
dores colocados em órgão ou 
serviço diferente possam ser 
remunerados por um salário 
imediatamente superior. 

Agora, acrescenta-se que 
esta mo I idade "opera por de-
cisão do órgão ou serviço dc' 
destino, com dispensa do acor-
do do órgão ou serviço de ori-
gem. desde que garantida a 
aceitação > do trabalhador". 

Por regra, o acordo do ser-
viço de origem é dispensado) 
quando a mobi I idade se opere 
para tora das áreas metropoli-
tanas dc Lisboa ou do Porto, 
ou quando tiverem passado 
seis meses desde a última re-

  

cusa. 
O Governo tem estado a 

preparar programas de mobi-
lidade transversal. Este é aliás 
uni dos temas guie propõe para 
o acordo plurianual com os 
sindicatos, que quer começar 
a discutir em janeiro, onde 
também pretende abordar a 
redução do absent ismo, a coa -
cretização da pré-reforma 
(com plenos efeitos a part irde 
2021) ou a simplificação do 
sistema de avaliação de de-
sempenho, do qual dependem, 
aliás, as progressões. 

Resta saber se depois das 
críticas feitas pelos sindicatos 
à proposta de aumentos sala-
riais haverá condições para um 
acordo. 

A versão final da proposta 
de orçamento do Estado ain-
da não estava disponível à hora 
de fecho desta edição, mas de 
acordo com a proposta preli-
minar, deixarão de se aplicar 
os cortes nas progressões e lios 
prémios de desempenho, em-
bora fique expresso que estes 
últimos dependerão sempre 
da dotação orçamental inicial. 
No caso cio setor empresarial 
e das entidades administrati-
vas independentes aplicam-se 
as convenções coletivas, os re-
gu lamentos internos ou, na 
sua falta, o que venha a ficar 
definido no decreto de execu-
ção orçamental. 

Tal como o) Governo já ti-
nha anunciado, a Função Pú-
blica terá aumentos nominais 
de 0,3%. abaixo da inflação es-
perada pelo ( ;overno (acima 
de 1 %). O Governo teia argu - 
alentado que quando conside-
rada a despesa adicional com 
progressões, promoções(' o re-
lbrço de direitos noutras car-
reiras a despesa aumenta cai 
média 3,2%.  E cAP 

Governo prepara 
mobilidade 
na Função Pública. 

Proposta de lei do orçamento vem regular 
as condições de mobilidade entre 
serviços. Governo tem estado a preparar 
programa de mobilidade transversal. 
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Refeições ào domicílio ou em "take away" vão ser agravadas com a taxa ambientai 

PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020 

As taxas e impostos 
que Centeno quer criar 
Há atualizações 
à inflação em alguns 
dos impostos, 
nomeadamente 
de circulação ou sobre 
bebidas açucaradas. 
Mas há outras taxas 
agravadas acima 
da inflação, como 
as do tabaco. 
Os portugueses 
também poderão vir 
a pagar mais no crédito 
ao consumo e nas 
refeições de "take 
away" ou entregas 
ao domicílio. É a nova 
taxa do plástico. 

IR À TOURADA VAI 
TER IVA A 23% 
As entradas para os espetáculos tau-
romáquicos vão passar a pagar a taxa 
normal do IVA, de 23%, em vez dos 
atuais 6% de taxa reduzida que são, 
em regra, aplicados à cultura. De 
acordo com uma versão preliminar 
da proposta de Orçamento do Esta-
do (0E) para 2020, o Governo decidiu 
avançar com esta medida que havia 
sido proposta pelo PAN durante as 
negociações pré-orçamento. No or-
çamento do Estado para 2019 as tou-
radas foram precisamente um dos 
pontos altos, com a direita - PSD e 
CDS-PP - a juntar-se ao PCP e a con-
seguir a redução da taxa dos 13% 
para os 6%. Agora o Governo volta à 
carga e retira as touradas da taxa re-
duzida e não as coloca na taxa inter-
média, de 13%, pelo que, a ser apro-
vada a medida, os bilhetes passam 
para os 23%. Desta vez, o PS precisa 
apenas do apoio do Bloco de Esquer-
da para fazer passar a medida na es-
pecialidade. 

IMPOSTO SOBRE TABACO 
AQUECIDO AGRAVADO 
O tabaco aquecido era, até agora, 
equiparado ao tabaco de rapé e de 
mascar. Agora tem uma categoria à 
parte. E para que o imposto suba. As-
sim, o tabaco aquecido passará a ter 
um elemento específico de 0,0837 eu-
ros por grama, incindindo uma taxa 
"ad valorem" de 15%. Não podendo 
o imposto ser inferior a 0,180 euros 
por grama, o que significa 1 euro por 
cada 20 cigarros aquecidos. O que si-
gnifica que na componente específi-
ca, o tabaco aquecido vai ter um agra-
vamento de 3%. Já o tabaco normal 
tem no elemento específico um agra-
vamento de 5%, para 101 euros por 
cada mil cigarros, mas o "ad valo-
rem" desce de 15% para 14%. 

SELO NO CRÉDITO AO 
CONSUMO AUMENTA 10% 
O recurso ao crédito ao consumo vai 
ficar mais caro no próximo ano, com 
um agravamento em 10% das atuais 

taxas de imposto do selo cobradas 

em cada operação. De acordo com a  

proposta preliminar do Orçamento 
do Estado para 2020, vai ainda man-
ter-se o agravamento de 50% sobre 
o imposto do selo no crédito ao con-
sumo, que já vem de 2016 e agora o 
Governo vai prorrogar por mais um 
ano. De acordo com o documento, no 
crédito de prazo inferior a um ano, a 
taxa sobe de 0,128% para 0,141%. No 
crédito de prazo igual ou superior a 
um ano, aumenta de 1,6% para 
1,76%, tal como nas operações de 
prazo igual ou superior a cinco anos. 
E nos créditos utilizados sob a forma 
de conta-corrente, descoberto ban-
cário ou outra forma em que o prazo 
de utilização não esteja determina-
do, onde se incluem os cartões de cré-
dito, o imposto passa de 0,128% para 
0,141%. 

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO 
ATUALIZADO À INFLAÇÃO 
"Mantém-se em vigor em 2020 o adi-
cional de IUC (...) aplicável sobre os 
veículos a gasóleo", lê-se na propos-
ta preliminar do Orçamento do Esta-
do para 2020. O Governo optou, nas 
taxas gerais, por atualizar o selo do  

carro ao valor da inflação esperada 
para este ano, ou seja, em torno dos 
0,3%, em qualquer das categorias de 
veículos e quer sejam carros matri-
culados até 2007 como os que são 
posteriores a essa data. 

CRIAÇÃO DE ESCALÕES 
NA LUZ PARA BAIXAR IVA 
O Governo prevê criar escalões de con-
sumo de eletricidade baseados na po-
tência contratada para aplicar uma 
taxa de IVA mais reduzida, de acordo a 
proposta do Orçamento. Como o pri-
meiro-ministro, António Costa, já tinha 
explicado, o objetivo é reduzir o IVA 
para quem consome menos eletricida-
de. Para tal, segundo a proposta orça-
mental, terá que "alteraras Listas I e II 

anexas ao Código do IVA no sentido de 
criar escalões de consumo". 

ADICIONAL À TAXA 
DO ISP MANTÉM-SE 
O Governo vai manter o adicional à 
taxa do Imposto sobre Produtos Pe-
trolíferos (ISP) para a gasolina e ga-

sóleo, de acordo com uma versão pre-
liminar a que o Negócios teve acesso. 

Para 2020 prevê-se um adicional de 
ISP para a gasolina de 0,007 euros 
por litro e para o gasóleo de 0,0035 
euros por litro. 

BEBIDAS NA RESTAURAÇÃO 
PODEM BAIXAR 
A taxa sobre refrigerantes vai ser 
atualizada à taxa de inflação espera-
da para este ano, de 0,3%. Não é au-
mentada a abrangência das bebidas 
que ficam sujeitas a esta taxa sobre 
o açúcar. Há mesmo um caso - bebi-
das com teor de açúcar inferior a 25 
gramas por litro - em que o imposto 
não é atualizado. O Governo preten-
de, ainda, pedir ao Parlamento auto-
rização para alterar o IVA das bebi-
das na restauração, admitindo am-
pliar a taxa intermédia às bebidas 
com taxa agravada. 

TAXA DO PLÁSTICO 
PROPOSTA 
O Governo faz um pedido para legis-
lar sobre a taxa do plástico, para em-
balagens de uso único, nomeadamen-
te nas refeições prontas no "take 
away" e entregas ao domicílio. ■ 
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Famílias sofrem ligeira perda de poder de compra com a atualização dos escalões abaixo da inflação prevista no próximo ano. 

PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020 

Escalões de IRS implicam 
perda de poder de compra. 

Ao contrário do que aconteceu em 2019, o Governo vai atualizar os escalões de IRS. 
Face ao ano passado, há pequenas poupanças, mas os contribuintes acabam sempre 
por perder poder compra porque a atualização fica bem abaixo da inflação esperada. 

iSt ock 

SUSANA PAULA 

susanapau Iagnegocios.pt 

aios os contribuintes. 
mas sobretudo os que 
não vão ter aumento >s 
salariais. vão perder 

poderde compra em 2020, já que 
o Governo decidiu atualizar :>s es-
calões de lltS abaixo da inflação 
estimada para o próximo ano. 

Segundo urna versão prelimi-

 

narde proposta de ( de 
Estado para 2020. a que o Negó-
cios teve acesso, os escalões de 
I RS vão ser atualizados a (1,3%. 
uni valor que fica abaixo da subi-
da de preçosesperada pelo Gover-
no. que andará entre1,2%e1,4%. 

Na prática. isto significa que 
todos os contribuintes vão pagar 
mais 11{S do que pagariam se os li-
mites máximos dos escalões fi)s-
sem aumentados nesses níveis. 
Como as taxas de 1RS são pro-
gressivas, uma atualização do li-
mite superior dos escalões resul-
ta em mais rendimento a ser tri-
butado à taxa do escalão inferior 
e, consequentenuente, em menos 
imposto a pagar. 

lecorde-se que a taxa de IRS 
é aplicada ao rendimento coletá-
vel (que resulta depois de sereia 
aplicadas as deduções específicas 
e o quociente cantiga!) de forma 
progressiva. ( )u seja: não é aplica-
da uma taxa única sobre a totali-
dade desse rendimento. mas sim 
diferentes taxas em diferentes pa-
tatuares. Assim, e segundo a atua-
lização que consta da proposta or-
çamental, a um rendimento cole•-
tável de 15 mil euros anuais con-
tinuam a ser aplicadas aplicadas 
três taxas, mus a patamares com 
limiares superiores ligeiramente 
superiores:14,5% até 7.112 euros:  

23% entre esse valor e 10.732 eu - 
ros: e 28,5% entre esse valor e 
20.322 euros. Mas, se esses limi-
tes íbssem atualizadosem 1,3% (o 
valor médio do intervalo estima-
do pelo Governo.que ainda não ti-
nha entregado a proposta de (.)E 
no parlamento até à hora de fecho 
desta edição) aos rendimentos até 
7.183 euros incidiria a taxa de 
14,5%, e por aí tbra, por exemplo. 

Pequenas poupanças 
face a 2019 
No entanto, para os mesmos ní-
VeiS de rendimento, ou seja, assu-
mindo que não há aumentos sala-
riais, a atual ização de escalões re-
presenta pequenas poupanças lio 
Ill.5 em 2020 face a este ano - so-
bretudo depois de o Governo ter  

decidido congelar os escalões em 
2019. Estas poupanças acabam 
porser maiores para quem tem sa-
lários mais elevados, porque quem 
aufere salários que ai inja c)útli Mo 

escalão acaba porbeneficiarda al - 
terações ocorrida em cada um dos 
escalões, ou seja, a ser abrangido 
na taxa do limiar anterior. 

Por outro lado. para Os sujei-
tos passivos que virem o seu salá-
rio aumentar em 2020 a leitura 
não é tão (lireta.Ainda sem conhe-
cei' a proposta de Orçamento do 
Estado, Ana 1)uarte, fiscal ista da 
consultora PwC, admite que em-
pi ricamente, o1RS a pagar &yen-
car "ela por ela" para quem tiver 
aumentos salariais de 0,:n. Re-
corde-se que este é o aumento 
proposto pelo Governo para Os 

ESCALÕES ATUALIZADOS A 0,3% 
Atualização de escalões de IRS para 2020 

Segundo a versão preliminar de Orçamento do Estado, os escalões de 
IRS vão ser atualizados em 0,3%, abaixo da inflação entre 1,2% e 1,4% 
esperada para 2020. Número de escalões e taxas aplicáveis ao rendi-
mento coletável mantêm-se. 

Rendimento coletável Taxa normal Taxa média 

Até 7.112 euros 14,5% 14,5% 

Entre 7.112 e 10.732 euros 23% 17,367% 

Entre 10.732 e 20.322 euros 28,5% 22,621% 

Entre 20.322 e 25.075 euros 35% 24,967% 

Entre 25.075 e 36.967 euros 37% 28,838% 

Entre 36.967 e 80.882 euros 45% 37,613% 

Superior a 80.882 euros 48% 

 

Fonte, Versão preliminar 0E 2020; Portal das Finanças 
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Isenção no IRS até 
30% para jovens que 
comecem a trabalhar 

Governo assume 
propostas do BE para 
aumentar pensões 

É uma das bandeiras de António Costa, que OE reforça pensões contributivas mais 
disse que este era um orçamento a pensar baixas e permite acesso ao CSI sejam quais 
nos jovens. Mas as simulações apontam forem os rendimento dos filhos. Ambas 
para um impacto reduzido desta medida. são bandeiras do Bloco de Esquerda. 

funcionários públicos em 
2020. 

Deduções para segundo 
filho e para ambiente 
Poroutrolado,oGovernoquer 
alargar as deduções em IHS. 
"l'al como o Negócios já tinha 
noticiado,o exoxlit ivosocialis-
ta prepara-se para aumor liar a 
dedução que é dada para o se-
gundOfilho com menos de três 
anos. Até aqui, além da dedu-
ção fixa de 600 euros por filho. 
existe um "bónus" de 126 eu-
ros por cada dependente que 
até aos três anos de idade. Se-
gundo a versão preliminar de 
proposta orçamental, essa ma-
joração mais que duplica, para 
300 euros, desde que existam 
dois ou mais dependentes até 
aos três anos de idade.° mes-
mo acontece quando há res-
ponsabilidades parentais con-
juntase a residência alternada 
do menor (a dedução é dividi-
da por cada um dos pais). 

Ainda em sede de IRS, o 
Governo pede uma autoriza-
ção legislativa para defini r, ao 
longo do próximo ano, um 
conjunto de "deduções am-
bientais" para até mil curas e 
que promovam a produção de 
energia renovável para consu-
mo pessoal e a aquisição de 
equipamentos (como a bom-
bas de calor com certificado 
energéticoA ou superior) com 
maior ellciéiicia energética. 
Segundo a proposta prelimi-
nar, o objetivo) do Governo é 
permitira dedução à coleta de 
1115 de cada si ijei to passivo. 
num montante correspon-
dente a unia parte - ainda por 
definir - do valor suportado 
com essas despesas, com um 
limite global máximo de mil 
euros. Essas dCSIK'SaS devem 
acompanhadas de latura.•  

A proposta de Orçamento do Es-
tado para 2020 prevê uma isen-
ção parcial de I RS aos jovens 
quando estes comecem a traba-
lhar. A medida destina-se a pes-
soas entre os 1$ e os 26 anos e é 
aplicável aos rendimentos de 
trabalho dependente (categoria 
A) obtidos nos três primeiros 
anos após a conclusão dos estu-
dos de nível secundário ou supe-
rior. 

De acordo com a proposta de 
orçamento do Estado para 2020 
entregue ao parlamento, esta 
isenção começa por ser de 30% 
no primeiro) ano, baixa para 20% 
no segundo ano e para 10% no 
terceiro, sendo concedida aos 
rendimentos até ao 4." escalão 
do IRS. O limite máximo deste 
escalão é de 25.075 euros por 
ano, ou seja cerca de 1.791 eu ros 
mensais brutos (admitindo uni 
salário 14 vezes ao ano). A isen-
ção) conta ainda com uni limite 
absoluto de 7.5 Indexantes de 
Apoios Sociais (cerca de 3.285 
euros) puni o primeiro ano, de 5 
no segundo (2.19( euros) e de 
2.5 IAS (1A)95 euros) para o úl -
timo ano. 

Medida tem 
impacto reduzido 
Segundo unia primeira análise 
da pwc, os limites absolutos po-
dem acabar por travar O impac-

 

IDADE 
Esta isenção destina-se 
a jovens entre os 18 e os 
26 anos e aplica-se aos 
rendimentos obtidos 
nos dois primeiros anos. 

to da medida. Em termos gerais, 
conclui ainda a PwC, a medida 
terá um impacto) pouco signifi-
cativo, com unia poupança acu-
mulada em dois anos a rondar 
meio salário. 

Rendimentos de 2020 já 
vão beneficiar da isenção 
Esta medida aplica-se já aos jo-
vens que obtenham em 2020 o 
seu primeiro ano de rendimen-
tos dependentes no seguimento 
da conclusão. Rira que possam 
beneficiar desta isenção), os jo-
vens terão de apresentar até dia 
15 de fevereiro do ano seguinte 
ao primeiro ano de rendimentos 
obtidos após à conclusão dos es-
tudos à Autoridade Tributária 
uni certificado comprovativo da 
conclusão dos estudos. 

Este aditamento ao Código 
do 1RS consta da proposta de 
Orçamento do Estado que o Go-
verno entregou ontem, ao final 
cio dia, na Assembleia da Repú-
blica. A medida é uma das apos-
tas do primeiro-ministro e tem 
dois efeitos em Si MUI t neo: re-
forçar os rendimentos dos jo-
vens, unia preocupação assumi-
da diversas vezes por António 
Costa. mas também facilitar o 
processo de saída dc casa dos jo-
vens quando estes começam a 
trabalhar. • 

MANUEL ESTEVES 

LIMITE MÁXIMO 
As isenções de 30%, 
20% e 10% estão 
sujeitas a tectos entre 
os 3.285 euros e os 
1.095 euros. 

No primeiro orçamento que 
apresenta sem o apoio garan-
tido da esquerda. o Governo 
assume parcialmente duas 
promessas inspiradas nas ban-
deiras do Bloco de Esquerda, 
precisamente na área das pen-
sões. 

A proposta de lei prelimi-
nar do orçamento estabelece, 
por uni lado, que em 2020 "o 
Governo reforça as pensões 
contributivas de valor mais 
baixos, de modo a aumentaros 
rendimentos destes pensionis-
tas e a combater a pobreza". É 
evidente a semelhança com o 
programa eleitoral do BE. que 
previa a "recuperação do valor 
das pensões mais baixas do re-
gime contributivo". 

Por outro) lado, a proposta 
preliminardo (;overno prome-
te que ao longodo próximo iino 
"o Governo avalia as regras de 
atribuição cio Complemento 
Solidário para Idosos, designa-
(lamente alargando até ao se-
gundo escalão a elimi nação do 
impacto dos rendimentos dos 
lìlhos considerados na aval ia-
çãode recursos& requerente-. 
Os rendimentos dos filhos já 
não eram considerados no pri-
meiro escalão: a novidade está 
no alargamento ao segundo es-
calão. qUe atual mente abrange 
rendimentosdos filhosdos 18,4 
mil euros (um adulto,sem me-
nores) aos 77,3 mil euros (dois 
adultos, cinco menores).., \ eli-
minação da consideração do 
rendimento dos filhos estava a 
serpr>posta há vários aru)s pelo 
BE parece ser agora parcial -

 

mente acatada. 
São declarações de inten-

ções qui,  surgem numa altura 
em queo PC Pe o Bloco tole Es-
querda colocam em cima da 
mesa um novo aumento - 
raordinário das pensões, que  

o Governo está a avaliar, mas 
que poderá ficar fechado 
numa fase mais adiantada das 
negociações.. \ proposta ago-
ra apresentada ainda não ga-
rante a repetição) da fórmula. 

Esseaumentoextraordi 
rio consistiu nos últimos três 
anos num acréscimo mis pen-
sionistas que somem um valor 
total em pensões até at is 653,64 
euros. O complemento garan-
tiu que o aumento que estas 
pessoas efetivamente têm não 
é inferioraosseiseuros (nocaso 
das pensões sociais, das pen-
sões rumis, e do primeiro esca-
lão das pensões mínimas) ou 
aos dez euros (no caso dos três 
escalões seguintes, que viram 
as pensões congeladas entre 
2011e 2015). Algumas destas 
pensões são> constituídas em 
parteou na totalidade por uma 
componente não contributiva. 

A ideiaéqueovalorem fal-
ta complemente a mera aplica-
ção da fórmula legal de atuali-
zação das pensões, que no seu 
programa o Governo garantiu 
que não iria ultrapassar. A mera 
fórmu la garante aumentos no-
minaisde 0,7%para pensões& 
até cerca de 872 euros e de 
0,2% entre os $72 euros e os 
cerca de 2.615 euros. Acima 
deste valor, as pensões vão ficar 
congeladas.•  OLP 

O Governo 
sinaliza a 
intenção de 
reforçar as 
pensões baixas. 
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Marta Temido, ministra da Saúde, disse na semana passada que o Governo quer dar mais autonomia aos gestores hospitalares e responsabilizá-los. 

PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020 

Gestores que aumentem pagamentos 
em atraso podem ser demitidos 

A ministra da Saúde, Marta Temido, já tinha dito na semana passada que o Governo queria 
responsabilizar os gestores públicos. Agora, a versão preliminar do OE prevê prémios para os 
melhores e a demissão para quem deixar os pagamentos em atraso aumentar. 

MARGARIDA PEIXOTO 

margaridapeixoto@negocios.pt 

O
s gestores públicos que 
aumentem os pagamen-
tos em atraso no próximo 

ano podem ser castigados com a 
demissão.A decisão é quase auto-
mática e pode ser travada apenas 
pelo ministro das Finanças.Ame-
dida consta de uma proposta pre-
liminar do Orçamento do Estado 
para 2020, a que o Negócios teve 
acesso. 

"Daverificação do agravamen-
to dos pagamentos em atraso, nos 
termos dos números anteriores, 
resulta a dissolução dos respeti-
vos órgãos de administração, sal-
vo decisão em contrário do mem-
bro do Governo responsável pela 
área das finanças," lê-se na versão 
preliminar do articulado do OE 
2020, no capítulo referente às em-
presas públicas, no âmbito dos in-
centivos à gestão. 

Segundo o documento, há um 
aumento dos pagamentos em 
atraso quando a dívida vencida há 
mais de 90 dias no final de 2020, 
acrescida das dotações orçamen-
tais adicionais face ao orçamento 
inicial aprovado, for superior ao 
valor apurado no final deste ano. 
O aumento dos pagamentos cm 
atraso tem de ser reportado pelo 
órgão defiscal ízação no prazo de 
dez dias, ou seja; no início de 2021. 

Nessa altura, as empresas pú-
blicas que forem alvo de wn repor-
te de agravamento ficam com os 
seus conselhos de administração 
demitidos, e sob a espada do mi-
nistro das Finanças. Num prazo 
de 60 dias depois da certificação 
legal das contas, só Mário Cente-
no pode reverter a decisão. 

No caso dos hospitais-empre-
sa, responsáveis pela fatia de leão 
dos pagamentos em atraso (dos 
966,4 milhões de euros em outu-
bro, 735,1 eram dos hospitais-em-

  

presa), esta pode ser uma válvula 
de escape fundamental. Uma vez 
feito o reporte de agravamento da 
dívida vencida há mais de 90 dias, 
a administração das empresas pú 
blicas tem 20 dias para responder, 
em sede de contraditório. Nessa 
altura, no caso da saúde, será pos-
sível, por exemple', alegar que os 
pagamentos em atraso subiram 
por razões externas, na sequência 
da entrada no mercado de medi-
camentos inovadores, mais caros. 

Prémios e remuneração 
variável para os melhores 
O novo modelo de gestão das em-
presas públicas deverá também 
permitir que os gestores tenham 
uma remuneração em função dos 
resultados alcançados. As empre-

  

sas públicas em que os contratos 
celebrados com os, gestores te-
nham metas "objetivas, quantifi-
cadas e mensuráveis" para o ano 
de 2020, e que apresentem uma 
melhoria nos principais indicado-

 

735,1 
ATRASOS NA SAÚDE 
É o valor de pagamentos 
em atraso dos hospitais-
-empresa, em outubro, 
em milhões de euros, 
segundo a DGO. 

res no que diz respeito ao serviço 
público, operacional e financeiro, 
"devem permitir a avaliação dos 
gestores públicos e o pagamento 
de remunerações variáveis de de-
sempenho, em 2021," lê-se naver-
são preliminar. 

Ou seja, quem tiver bons resul-
tados em 2020, no ano seguinte 
pode ter uma remuneração me-
lhorada em função desse desem-
penho. Porém, isto não se aplica às 
empresas públicas cujos paga-
mentos em atraso tenham au-
mentado, nem às que não tenham 
o seu plano de atividades e orça-
mento aprovado no primeiro se-
mestre de 2020. Uma vez mais, só 
um despacho de Mário Centeno 
pode mudar esta decisão. 

No caso da saúde, neste mo-

  

mento apenas cinco unidades hos-
pitalares têm os seus planos de ati-
vidade e orçamento aprovados: 
são elas o Hospital da Figueira da 
Foz, o Hospital Fernando da Fon-
seca (Amadora Sintra), o Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa, o 
IPO. de Coimbra e a Unidade lo-
cal de saúde do Alto Minho. O 
Centro hospitalar de Leiria está 
prestes a juntar-se a este grupo. 

Aversão preliminar do Orça-
mento do Estado prevê ainda que 
os gestores públicos de empresas 
com estes planos aprovados po-
dem receber "prémios especiais 
de gestão, em 2021", desde que 
se verifique "uma melhoria do rá-
cio entre fornecimentos e servi-
ços externos e volume de negó-
cios", face a 2019. ■ 
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Saúde quer médicos 
a fazer mais horas 
nas urgências 

Transportes públicos 
com 158 milhões 
de euros em 2020 

O Governo quer uma autorização legislativa A verba do programa de apoio à redução tarifária nos transportes 
para reduzir o recurso a tarafeiros e dar públicos vai aumentar 25% e será criado um novo programa 
melhores condições para os médicos do 51\15 para o reforço da oferta fora das áreas metropolitanas de 15 milhões. 
trabalharem mais horas nas urgências. 

()Governo vai pedir uma auto-
rização legislativa para garanti r 
que os médicos possam ultra-
passar os seus horários de t ra-
balho regulares para fazer mais 
horas nos serviços de urgência, 
bem como definir em que con-
dições tal poderá acon tecer.. \ 
medida consta de tinia versão 
preliminar da proposta de lei do 
Orçamento do Estado para 
2020, a que o Negócios teve 
acesso. 

A ideia surge no âmbito da 
tornada de medidas para limi-
tar o recurso a empresas pres-
tadoras de serviços, substituin-
do essas carências pela contra-
tação de profissionais. Na ver-
são preliminar lê-se que o Exe-
cutivo poderá legislar no sent 
do de"permitir que os triballia-
dores médicos em regime de 
trabalho subordinado que te-
nham realizado as horas dc tra-
balho semanal normal (...) pres-
tem serviço em serviços de ur-
gência e emergência hospitalar, 
sempre que tal seja indispensá-
vel para garantir a prestação 
ininterrupta de cuidados de 
saúde." 

Esta disposição aplica-se 
aos médicos dos "serviços de 
urgência.externa e interna, uni-
dades &cuidados intensivos e 
unidades de cuidados intermé-
dios, independentemente da 
natureza jurídica da relação de 
emprego e da pessoa coletiva 
publica", mas apenas a serviços 
integrados em "urgências que 
tenham concluído) processos de 
revisão)." 

"A ideia é ter unia autoriza-
ção legislativa que permita es-
tudar um quadro remunerató-
rio diferente para os profissio-
nais de saúde nas urgências, que 
compense a penosidade e a car  

ga associada ao trabalho eni ur-
gència." explicou 'bule governa -
mental, ao Negócios. Ou seja, a 
ideia será remunerar melhor 
este trabalho feito em urgência, 
para lá do horário regulai-. 

As alterações em causa, seja 
ele horários, seja ele valores, te-
rão sempre ele ser negociadas 
com os sindicatos. Neste mo 
mento, as horas extraordinárias 
que Os médicos podem fazem 
estão limitadas a 200 por ano. 
Além disso, os médicos podem 
pedir escusa de noites a partir 
dos 70 anos, e de urgências a 
partir dos 55 anos. 

Al iadas à falta de pessoal, es-
tas co )ndições agravam a carên-
tia de médicos nas urgências, 
que já ditou, por exemplo, o en-
cerramento da urgência pediá-
trica cm período noturno no 
Hospital Garcia da Orla. 

Em contrapartida, muitos 
médicos têm-se queixado por 
não poderem continuar a tra-
balhar na urgência do serviço 
onde pertencem para lá do seu 
horário regular, recorrendo de-
pois as administrações hospi-
talares a clínicos em regi me de 
prestação) de serviços, pagos 
com uni valor por hora mais 
elevado. •  MP E CAP 

O Governo quer 
reduzir o 
recurso a 
prestadores de 
serviço. Para 
isso, admite 
pagar melhor. 

O Governo vai reffirçar no pró-
ximo) ano O Programa de  poio 
à Redução &Tad fário ( PA RT) 
nos transportes públicos e dar 
incentivos às empresas que pa - 
guem o passe aos trabalhadores, 
ao mesmo) tempo que criará no 
vos apoios para melhorias do 
lado da oferta. No total, segun-
do fonte do Executivo. c) investi-
mento no transporte público co-
letivo) em 2(120 atingirá Os 158 
milhões de euros. 

I )e acordo com a versão pre-
liminar da proposta de Orça-
mento) do Estado (0E) para o 
próximo ano, o programa que 
permitiu reduzir os preços elos 
passes vai conta reorn um refor-
ço de 27% por parte do Fundo 
Ambiental para um total de 
128.5 milhões de eu ros. 

) programa criado em abril 
de 2019 com o objetivo de wdu-
zir a fatura das famílias com a 
mobilidade e apostar no t rans-
porte coletivo contou este ano 
com uma dotação do Estado de 
104 milhões de cureis. a que se 
somaram outros 12 milhões de 
comparticipação das autar-
quias.A anual ização da medida 
chiaria um acréscimo )de 20 mi-
lhões de cloros em 2020, mas o 
Governo decidiu por um refor-
ço maior. de 24,5 milhões de eu-
ros, face a 2019. 

No sentido de incentivar a 
u ti l ização elos transporte públi-
co, outra medida prevista na pro-
posta de OE para 2020 é a ma-
joração em 130% do incentivo 
às empresas que paguem os pas-
ses sociais aos trabalhadores. 

( ) Executivo en tendeu ainda 
criar no próximo ano o Progra-
ma de Apoio à Densificação 
Retbrço)da Oferta de Transpor-
te Público (PROTransP). com 
tini valor anual até IS milhões de  

euros, voltado essencialmente 
para territórios fora das áreas 
metropolitanas. De acordo com 
a proposta, o financiamento do 
PROTransP será assegurado 
também pelo Fundo Ambiental. 
:\s regras aplicáveis ao progra-
ma terão ainda de ser determi-
nadas pelos ministros das Fi-
nanças e do Ambiente e Ação 
Climática, tendo o despacho) de 
ser publicado até 30 dias após a 
publicação da lei do ()E. Nesse 
despacho será definida a tOrma 
ele distribuição do> valor previs-
to pelas comunidades internai-
nicipais, "tendo em considera-
ção o potencial ele ganhos de 
pro )cura para o transporte públ 
co". Serão ainda determinadas 
as regras de aplicação das verbas 
adst ritas ao PROTransP."privi-
legiando as medidas que visam 
o reforço e a densificação ela 
oferta de transportes públicos 
tias zÁaias onde' a penetração do 
transporte público coletivo é 
mais reduzida". 

26 milhões para frotas 
A proposta de (.)E para 2020 
prevê ainda um conjunto de 
transferências por parte do Fun-
do Ambiental para a melhoria 
elas frotas das principais empre-

 

TARIFAS 
O programa que 
reduziu os preços 
dos passes terá 
128,5 milhões 
do Estado em 2020. 

sas públicas de transporte, num 
valor que se aproxima dos 26 
milhões de coros. 

Para a aquisição de compo-
sições. segundo o documento, 
serão transferidos para o Metro-
politano de Lisboa 10,5 milhões 
de euros (destinados também  à 
compra dc sistema de sinaliza-
ção) e para a Metro do Porto de 
3,8 milhões. Para a Transtejo a 
transferência para financiara re-
novação da frota vai ultrapassar 
os 6,5 milhões. enquanto a CP 
contará com receitas do Fundo 
Ambiental até ao limite de 5,1 
milhões ele euros para a aquisi-
ção de material circulante. 

As duas áreas met ropol i ta - 
nas receberão ainda transfeK.'n-
cias para o financiamento dos 
projetos de expansão elas suas 
redes, que no \ l etropol i Pano de 
Lisboa terão como limite os 
24,2 milhões oleemos e no) Me-
tro do Porto os 36,4 milhões. O 
Governo) pretende ainda que o 
Fundo Ambiental contribua 
para o Fundo ele Serviço Publi-
co de Transportes com até 2 
milhões de euros, para apoio a 
projetos ele melhoria elas con-
dições de serviço público de 
transportes. ■ 

MARIA JOÃO BABO 

OFERTA 
O Programa de Apoio 
à Densificação e 
Reforço da Oferta de 
Transporte Público 
terá 15 milhões. 
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PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020 

RAFAELA BURD RELVAS 
rataelareivas@negocios.pt 

epois de uni ano com D  
poucas alterações que 
aliviassem OS encargos 
das empresas, e com 

um novo Governo em que o Mi-
nistério da Economia ganha peso, 
o Orçamento do Estado para 
2020 vem respondera alguns dos 
apelos que foram feitos pelas con-
federações patronais com cortes 
fiscais e incentivos à internacio-
nal ização, à criação de emprego e 
à inovação. As micro, pequenas e 
médias empresas (PME), as que 
desenvolvem a atividade no inte-
rior do país e as exportadoras são 
oprincipal foco. 

As medidas constam da pro-
posta do Orçamento do Estado, 
cujo documento final foi entre-
gue ao final da noite no Parla-
mento. E que permitem fazer um 
retrato daquelas que serão as 
prioridades do Governo para as 
empresas ao longo do próximo 
ano. 

As PM E serão as mais bene-
ficiadas. Desde logo, o limite até 
ao qual os lucros tributáveis fi-
cam sujeitos a uma taxa reduzi-
da ele 17% deverá ser alargado 
dos atuais 15 mil euros para 25 
mil euros, urna medida que vai ao 
encontro do que foi pedido pelas 
confederações empresariais mas 
que fica aquém elos valores que 
eram pedidos. Os representantes 
das empresas pretendiam unia 
taxa de IRC reduzida até aos 50 
mil euros de lucros tributáveis. 

As PM E que desenvolvam a 
atividade em territórios do inte-

  

rior, que já beneficiavam de uma 
taxa de 12,5% até aos 15 mil eu-
ros, também voem o limite alar-
gado para os 25 mil euros. 

Também no campo dos bene-
fícios fiscais as PME não ficam 
esquecidas. O limite de lucros 
reinvestidos que podem ser de-
duzidos em sede de I RC vai au-
mentar para 12 milhões de euros, 
do teto ele 10 milhões que existe 
atualmente, ao mesmo tempo 
que o prazo para reinvesti men to 
é alargado para quatro anos. 

De acordo com os dados mais 
recentes do Instituto Nacional de 
Estatística (IN E), relativos a 
2017, mais de 1,2 milhões de em-
presas, que representam 99,9% 
do tecido empresarial português, 
são consideradas PM E. 

Governo quer incentivos 
ao emprego no interior 
O Orçamento do Estado para o 
próximo ano prevê, ainda, a cria-
ção de um regime de benefícios 
fiscais para incentivar a criação 
de postos de trabalho no interior. 

A proposta implica que as 
empresas possam deduzir em 
sede de MC o valor "correspon-
dente a 20% dos gastos incorri-
dos, que excederem o valor da re-
tribuição mínima nacional ga-
rantida, com a criação de postos 
de trabalho nos territórios do in-
terior, tendo como limite máxi-
mo a coleta do período de tribu-
tação", de acordo com a propos-
ta orçamental. 

Os territórios onde este bene-
fício poderá ser aplicado serão 
definidos por portaria a publicar 
posteriormente. 

A medida, que obriga ao alar-
gamento dos auxílios de base re-
gional, fica sujeita à aprovação da 
Comissão Europeia. • 

Outras medidas 
para as empresas 

SIFIDE ALARGADO ATÉ 2025 

k•• o Sistema de Incentivos Fiscais 

à Investigação e Desenvolvimento 
Empresarial II (SIFIDE II) vai ser 

alargado até 2025. Em vigor desde 

2014, este programa foi criado 
para incentivar o investimento em 
inovação por parte das empresas, • 

em atividades relacionadas com a 

criação e melhoria de produtos, 

processos, programas ou 
equipamentos. A lei atual previa que 
estivesse em vigor até ao próximo 
ano, mas o prazo é agora alargado. 

TAXA REDUZIDA ALARGADA 

A MAIS CARROS DE SERVIÇO 

0 A taxa mais baixa das tributações 

autónomas em IRC, de 10%, vai 
passar a aplicar-se aos carros de 

serviço que custem até 27.500 

euros, um alargamento face ao 
anterior limite de 25 mil euros. 

Para os carros entre 27.500 e 35 mil 

euros, a taxa será de 27,5%. Já para 

os carros acima desse último valor, 

será de 35%. Mantêm-se as 
reduções para os veículos movidos 

a gás natural, mas os veículos 
movidos a GPL perdem a redução 

a que tinham direito até agora. 

GOVERNO ESTUDA INCENTIVOS 

À INTERNACIONALIZAÇÃO 

O Governo quer criar incentivos à 
internacionalização das empresas. 
A proposta prevê a criação de 

isenções de Imposto do Selo sobre 

os prémios e comissões relativos a 

apólices de seguros de créditos à 

exportação, "com possível inclusão 

de outras formas de garantias de 

financiamento à exportação". O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, passou a ser também ministro 

Governo responde 
aos patrões com 
apoios para PME 

O IRC vai baixar para as PME, ao mesmo tempo que serão 
criados regimes de benefícios fiscais de incentivo à 
internacionalização e à criação de emprego no interior do país. 
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Paulo Duarte 

Executivo admite rever taxa 
da energia e dar incentivos 
fiscais para autoconsumo 

A proposta do Orçamento do Estado prevê o agravamento fiscal das 
centrais a gás natural e incentivos fiscais para o autoconsumo. O Go-
verno sugere ainda a redução da taxa cobrada às empresas de energia. 

,k• 

de Estado, reflexo do peso que a pasta ganhou dentro do Governo. 

A polémica taxa da energia 
(CESE) vai manter-se nos mes-
mos moldes no próximo ano. Po-
rém, o Governo quer rever este re-
gime admitindo reduzir° valorco-
brado às empresas cio setor e. até, 
isentar o pagamento da C ES1.: à 
produção elétrica através de resí-
duos urbanos. 

De acordo com a proposta do 
Orçamentado Estado para 2020, 
entregue no Parlamento, o Gover-
no quer incluir no documento 
uma autorização legislativa para 
reformular o regime da polémica 
CESE, criada em 2014 e alvo de 
vários processos judiciais desde o 
seu nascimento. 

O objetivo do Governo passa 
por "reduzir as diversas taxas da 
contribuição extraordináriasobm 
osetor energético [CESE], que 
este ano passou a ser estendida às 
renováveis, em função "da redu-
ção da dívida tarifária do Sistema 
Elétrico Nacional e correspon-
dente redução da necessidade de 
financiamento de políticas sociais 
e ambientais do setor energético". 

A proposta orçamental tam-
bém prevê reduzir as diversas ta-
xas "relativas aos setores do petró-
leo [refinação, armazenamento , 
transporte ou distribuição de pro-
dutos petrolíferos], tendo mesmo 
como" limite a sua eliminação, em 
função da necessidade de finan-
ciamento de políticas sociais e am-
bientais do setor energético e da 
existência de outras medidas 
substitutivas destas receitas". lê 
-se no mesIno documento. 

Quanto aos contratos de apro-
visionamento de longo prazo et)] 
regime de "take-or-pay" da Gaip. 
quer "rever as regras de incidên-
cia objetiva relativas ao setor dc 
comercialização do Sistema Na-
cional de Gás Natural, no sentido 
de permitir outra atualização do 
valor económico equivalente dos 
contratosl...] tendo em conta a in -  

formação sobre o seureal 
Por fim, a última proposta de re-
visão deste regime passa por"con-
sagrar unia isenção" do pagamen-
to cia CESE na produção de ele-
tricidade "a partir de resíduos ur-
banos, pelas entidades que pros-
seguem a atividade de prestação 
dos serviços de gestão de resíduos 
urbanos-. 

A proposta refere ainda que 
para avançar com estas a Iterações 
legislativas o Governo deverá ou-
vir o regulador cio setor e a Dire-
ção-Geral de Energia e Geologia 
(DGEG). 

Centrais a gás natural 
passam a pagar ISP 
Como o Governo tem vindo a su-
blinhar por várias vezes, dentro do 
quadro da transição energética, o 
objetivo passa por eliminar pro-
gressivamente os subsídios ao cai--
vão e ao gás natural na produção 
de eletricidade, bem como ao fue-
lóleo na cogeração. Para tal, estes 
úl ti mos produtos vão passara ser 
sujei tos a percentagens crescen-

 

O Governo propôs 
criar deduções 
ambientais 
em sede de IRS 
para a aquisição 
de unidades de 
produção para 
autoconsumo. 

tes de Imposto Sobre Produtos 
Petrolíferos (1S1)) e da taxa de car-
bono, tal como já acontecia com o 
carvão. 

No caso dos derivados do fue-
lóleo, a partir dc 2020 a taxa de 
1SP vai serde 25%, tal como a taxa 
de adicionamento sobre emissões 
de CO2. Nos anos seguintes, estes 
valores vão aumentar progressi-
vamente: 50% em 2021.75% no 
ano seguinte e em 2023 sobe para 
100%. 

Já no gás natural ambas vão 
começar por um limite de 10%, o 
qual irá aumentar em 10% acuda 
ano até 2023. 

No que toca ao carvão, tal 
como já estava previsto, este ano 
será taxado em 50%, em 2021em 
75% e em 2023 em 100%. A taxa 
do carvão, que faz parte do plano 
de descarbonização cio Executi-
vo, incide na produção das cen-
trais de Sities, da E DP, e do Pego, 
detida pela Tejo Energia, um con-
sórcio formado pela Endesa 
(44%) e pela Trustenergy (56%). 
E como já foi noticiado o Gover-
no quer antecipar o fecho destas 
unidades até 2023. 

ProMoção do autoconsumo 
Por outro lado, para per Net- a 
descarbonização e, deste nu alo, 
promover as energias renováveis 
oGoverno propôs criar deduções 
ambientais em sede de IHS para a 
aquisição de unidades de produ-
ção renovável para autoconsumo 
e de sistemas de aquecimento efi-
ciente até um teto de mil curtis. 
Esta medida surge no sclatimen-
to da aprovação das novas regras 
para o autoconsumo que vão en-
trarem vigor no início de 2020. 
Com a nova legislação vai ser pos-
sível não só a autoprodução de 
energia por uma família ou con-
domínio, mas também partilhar 
com vizinhos por exemplo. • 

SARA RIBEIRO 
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O centro histórico de Évora é um dos que está abrangido atualmente pela isenção de IMI. 

PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020 

Imóveis em centros históricos 
perdem isenção de IMI 

O Governo quer acabar com a atual isenção de IMI para imóveis classificados. Isso 
inclui muitos prédios para habitação ou serviços localizados em centros históricos 
de interesse nacional ou municipal, como a baixa do Porto ou o centro de Évora. 

Hugo Rainho 

FILOMENA LANÇA 

filomenalanca@negocios.pt 

os prédios classificados 
como monumentos na-
Cio mais et >s prédios indi-
vidualmente classifica-

dos como de interesse público ou 
de interesse municipal vão perder 
a isenção de Imposto Municipal 
sobro.,  os I mówis ( I M I) de que be-
neficiam atualmente. A medida 
está prevista na versão) preliminar 
da proposta de (..)rçamento cio Es-
tado para 2020, a que o Negócios 
teve acesso, e vai abranger, nomea-
damente. imóveis localizados em 
centros históricos classi ficados. 

O documento preparado pelo 
Governo elimina a moina do Esta-
Luto dos Reneficios Fiscais (EBF) 
que determina esta isenção e que 
se aplica. por exemplo, a centros 
históricos incluídos na Lista do Pa 
tri [Donk> Mundial UNESCO, 
como os de Guimarães, Porto, Evo-
ra.Angra do I leroísmo),Obidos, El-
vas e Sintra, os quais são conside-
rados como incluídos na categoria 
de monumento nacional. 

O tema tem sido debatido nos 
tribunais, com o Fisco a defender 
que os imóveis localizados nestas 
zonas têm de ser classificados um 
a um e os seus proprietários a de-
fenderem que tal não é necessário 
e que devem beneficiar da isenção) 
apenas em função da sua localiza-
ção. Um recente acórdãodo Supre-
mo Tribunal Administrativo veio 
esclarecer que para os montunen-
tos nacionais não é necessária uma 
classificação individual, apenas 
para os de interesse público ou in-
teresse municipal. ( )Goverlio,c( mi 
a eliminação da isenção que inclui 
agora na proposta de 0E, põe, para 
ofuturo. um ponto final na questão. 

IMT 
Taxa que será aplicada 
à transações de imóveis 
de valor acima de um 
milhão de euros. 
Atualmente a taxa 
prevista na lei é de 6%. 

Terrenos abandonados 
arriscam IMI agravado 
Entre as medidas constantes da 
proposta de OE em matéria de im-
postos sobre o património, desta-
ca-se também a previsão de alargar 
o IMI agravado aos terrenos para 
constrooção com vocação habitacio-
nal que não estejam a ser util izados, 
desde que os mesmos se situem nas 
localidades em zonas de pressão 
urbanística. Segundo o documen-
to, estes terrenos vão passara estar 
stijei tos à taxa agravada de I M I que 
já existe para os prédios urbanos 
frações autónomas devolutos há 
mais de (k)is anos. 

A taxa agravada, recorde-se, 
será seis vezes superior à que for 
definida pelo município para o 
ano em causa, sendo que a as ta-
xas normais do imposto podem 
variar entre os 0.3% e 0,45%. 
Além deste agravamento para o 
sêxtuplo, a taxa pode ainda ser 
agravada cm mais 10% por cada 
ano em que persista o estado de-
voluto ou em ruínas, até um limi-
te máximo dc 12 vezes. 

Unia outra medida prevê ainda 
que ascâmaras municipais passem 
a publicar na internet e nos respe-
tivos boletins municipais a identi-
ficaçãodos prédios devolutos e em  

ruínas, bem como dos terrenos 
para construção, que foram comu-
nicados à Autoridade Tributária e 
Aduaneira para efeitos de agrava-
mento do IM 1.. 

IMT sobe nas grandes 
transações 
Ainda no imobiliário, uni agrava-
mentodc IMT nas vendasde imó-
veis de valor acima de uni milhão 
de euros, para os quais é criado um 
novo escalão e que passam para 
uma taxa de 7,5% contra os 6% 
atuais. A medida abrangerá tanto a 
habitação própria. como segundas 
habitações. • 
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Manuel Almeida 

''L( tNtRAt:IPWYORMEMMtit 

O Governo tem prometido mais investimento em habitação. 

Alojamento local em 
zonas de contenção 
vai pagar mais imposto 

Orçamento tem 135 
milhões para habitação 

As transferências para o Instituto da habitação e Reabilitação 

Urbana vão ser reforçadas em 2020 no âmbito das políticas de 

promoção de habitação. Destes, 50 milhões virão do BEI. 

O Governo prepara-separa triboi-
tarde 'nua mais agravada os ren-
dimenk pnwenientes de' imóveis 
localizados em áreas llc con teu-
ção e que estejam dedicados àati-
vidade de alojamento local. A me-
didaconta da versão preliminárda 
proposta de Orçamento do Esta-
do para 2020, a que o negócios 
teve acesso, e , basicamente, pas-
sa por aumentar a parcela de ren-
dimento queé sujei ta a tributação 
no regime simplificado do IHS ou 
que conta para a matéria coletá-
vel em IRC: em vez dos atuais 
35%, passam a ser hibutados 50% 
dos rendimentos obtidos desde 
que os imóveis estejam localiza-
dos em áreas de contenção, assim 
definidas pelas autarquias. 

No 1RS, recorde-se, estes rem- 
dimen tos são tributados ou pela 
contabilidade organizada ou, se 
não excederem os 200 mil ouros 
ano, pelo regime simplificado. 
Nesse último, aplica-se-lhes um 
coeficiente de 0,35, o que signifi-
ca (ale apenas 35% dos rendimen-
tos são tributados, considerando-
-se que eis restantes restantes 65% 
são Considerados custos necessá-
rios para o exercício da atividade. 
No regime de contabil idade orga-
n izada aplicam-Se as regras da tri-
butação.em IRC e o coeficiente é 
igual. ele 35%. 

Ora o que prevê a proposta de 
OE é que, num caso como noutro, 
em vez de 0,35 o coeficiente pas-
se a ser de 0,50 sempre que este-

 

50% 
BASE DE TRIBUTAÇÃO 

Os imóveis em zonas de 

contenção que estejam 

no alojamento local vão 

pagar imposto sobre 

505 dos rendimentos 

obtidos. 

ja em causa uma moradia ou ap; 
Lamento localizados em áreas de 
eonteiie5c i.alargandoassim a base 
sobre a qual incidirá o imposto, 

As área: de contenção passa-
ram a poder ser definidas na se 
quência das alterações à lei do alo-
jamento local, levadas a cabo no 
ano paSsado e são aquelas onde a 
pressão do alojamento local sobre 
a habitação atinge níveis conside-
rados muito elevadose são já ocu-
pados 25% ou mais dos imóveis 
para habitação. Vários municípios 
definiram já estas zonas nas respe-
tivas áreas geográficas. Foi o caso 
de Lisboa, que aprovou recente-
mente o seu regtdamento e dell niu 
as seguintes áreas de contenção 
absoluta: Baixa e eixos da avenida 
da Liberdade, avenida dá Repúbli-

 

ca \ven ida Almirante Reis; Bair-

 

ro \ Ito/I\Itidragoa; Castelo/Ma-

 

ma hainuia e Colina de Santa-

 

na. E aqui, alias, que se concentra 
ogrosso dos estabeleci n leiltos de 
alojamento local da capital, que 
vão passar a pagar mais impostos. 

Arrendamento permite não 
considerar mais-valias 
Urna outra medidadi rigida em es-
pecial ao alojamento local, mas 
que pretende fomentar( >arrenda 
mento para habitação, estipula 
que os imóveis que deixem o ar-
rendamento para turistas e pas-
sem para o arrendamento habi ta-
cional não serão castigados com o 
pagamento de mais valias. 

A lei prevê, atualmente, que 
um imóvel que esteja alotado a 
uma atividade profissional e que 
depois regresse à esfera pess( ia I do 
proprietário terá de pagar tilais f;i-
lias como se tivesse sie ( t rt i nsacio-
nado. A ideia agora é que as 'fiais 
valias não sejam consideradas 
neste momento, mas apega.; se e 

quando() imóvel f(tr mesmo alvo 
de uma transação. 

Fica, n() en tanto, unia ameaça 
no ar: esta desconsideração só 
acontece se o imóvel ficar cinco 
anos conseelli ¡VOS MOarrenda-
mento habi t acionai. s( )1) pena d.e 
as mais valias terem mesmo deser 
pagas.•  FL  

(l orçamento oh instituto da 
habitação é Re; ãhi li tação Ur-
bana (I FIRIT) vai receber no 
próximo ano um reforço de 
verbas de 1:;5 milhões de eu-
ros, no âmbito de políticas de 
promoção ele habitação, prevê 
oGoverno na proposta ele ( )r-
çamento do Estado para 
2020, ele acordo com a \ ersão 
preliminar a que o Negócios 
teve acesso. Este montante 
será financiado pelo próprio 
Orçamento do Estado numà. 
parcela de 85 milhões, preven-
do-se cate os restantes 50 mi-
lhões venliain sob a forma de 
empréstim( is do Banco Euro-
peudelnvestimenta. 

Este re1 wçlidevalores é si-
gnificativo e uma novidade 
face aos últimos anos. ern que 
o11-1RI: recebia apenas as ver-
bas para assegurar os coinpro-
ni issos do Estado no âmbito 
ele comparticipações a fundo 
perdido em projetos de realo-
jamento e reabilitação - 11(1 
ano passado foram 3,55 mi-
lhões de ouros, uni valor que. 
aliás, este ano se repete. 

Em 2020o I HW vai ain-
da contar com os valores pro-
venientes do alimento de im-
postos previsto para os estabe-
lecimentos de alojamento local 
localizadosem are; is deconten-
ção, cujos rendimentos paSSaIll 

a ser tributados em 5( con-

 

tra os 35% atuais (que se man-
têm para os estabelecimentos 
feira de áreas de contenção). 
Uma vez qt ie esta medidaape-
nas se aplicará ao impost( } de 
20201iquidad( >em 20'>1.0(11. 
prevê já que a eonsignaça() 
aconteça& foro la tascada: sete 
milhõesdeenros em 2020 e 1(.1 
milhões em 2021. 

Tal como n(> ano passado. 
e ainda em matéria de habita-
ção, prevê-se que o Fundo de 
Estabilização Financeira da  

Sego mil iça Social participe no 
Fundo Nacional de Reabilita-
ção do Edificado (FNRE) 
com um investimento global 
máximo de 50 milhões de ou-
ros, não se detalhando prazos. 

A habitação tem sido uni 
dos grandes ternas da governa-
ção de .António Costa, com 
promessas de mais i nvesti-
mentoem habitação pública a 
rendas acessíveis, por forma a 
alimentar o mercado do arren-
damento e, além de aumentar 
os imóveis disponíveis, pres-
sionar os preços no sentido de 
uma redução. 

A proposta de OE consa-
gra himbém uma verba de 136 
milhões destinada ao progra-
ma 1° Direito, de Apoio ao 
Acesso à 1 labitação para pes-
soas para pessoas que vivem 
em condições habitacionais 
indignas e não dispõem de eu - 
pacidade financeira para su-

 

wtar o custo do acesso a unia 
habilaçilo adequada 

Renda acessível 
municipal isenta de IRS 
Em matéria de relida acessí 
ver, a proposta de ( )rçamento 
do Estado vem c( crias no-

  

\idades. É ocaso da consagra-
ção de isenção ele IHS e de 
11 tC para is rendimentos pre-
diais obtidos no âmbito-dos 
Programas Municipais de 
oferta para arrendamento ha-
bitacional a custos acessíveis 
aqui fica definido que os ren-
dimentos isentos serão obri-
gatoriamente englobados 1,ara 
efeitos de determinação da 
taxa a aplicar aos restantes 
rendimentos,quando ( 
buinte opte pelo englobz imen-
to dos rendimentos prediais. 

A isenção, contudo, depen-
derádo aval do Ministério das 
Finanças e tem requisitos: os 
programas de habitação em • 
causa terão de envolver con-
tratos ele arrendamento ou su-
barrendamento habitacional 
por um prazo mínimo de cin-
co anos e com rendas que não 
ultrapassem os valore já pre-
vistos no programa nacional 
de arrendamento acessível. 

De destacar ainda que os 
contratos para toits1 ruça() ele 
habitação-acessível ou pública 
ou alojamento estudantil dei-
xam de estar dependentes de 
visto  prévio do  Tribunal de 
Çontas.•  FL 
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Orçamento alivia PME 
e castiga imobiliário 
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Escalões do IRS implicam perda 
de  poder de  compra. Veja as tabelas 

Governo  responde aos patrões 
com apoios fiscais para as PME 

Imóveis em centros históricos 
perdem isenção de IMI 

Alojamento local em zonas 
de contenção vai pagar mais 

 

Dos plásticos ao açúcar: 
os impostos que  vão  aumentar 

Isenção no IRS até 30% para 
jovens que comecem a trabalhar 

Regime  de  mobilidade na Função 
Pública  vai  ser  regulamentado 

Gestores públicos que atrasem mais 
os pagamentos podem ser demitidos 

PRIMEIRA LINHA 4 a 15 e EDITORIAL 
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Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

 

Energia 
ERSE 
confirma 
descida do 
preço da luz 
em 0,4% 
EMPRESAS 16 

I nfraestruturas 
Painhas ganha 
contrato de 
147 milhões 
em Moçambique 
EMPRESAS 17 

AZAD ZANGANA 
ENTREVISTA 

"Prémio de risco 
de Portugal pode 
descer ainda mais" 
Economista da 
Schroders para 
a Europa realça que 
há pouco espaço 
para a descida 
de juros 

MERCADOS 20 e 21 

Transportes 
Fundador da Bolt 
diz que o segredo 
está no controlo 
de custos 
EMPRESAS 18 

Aviação 
TAP e Azul 
fecham acordo 
de cooperação 
comercial 
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Turismo. CTP prevê mais 
7% de receitas em 2019 
Segmento de viagens 
e turismo contribui 
para o aumento das 
receitas acima das 
estimativas anteriores. 

A Confederação do Turismo de 
Portugal (CTP) divulgou a sua 
estimativa para 2019. De acor-
do com a entidade, as receitas 
turísticas em Portugal devem 
aumentar na ordem dos 7%, 
atingindo os 18 mil milhões de 
euros, valor acima da meta pre-
vista para 2020 no documento 
"Estratégia Turismo Portugal 

As receitas do 
turismo devem 

situar-se este ano 
perto dos 18 mil 
milhões de euros 

2027" e das previsões de 2016 
do Turismo de Portugal. As des-
pesas de viagens e turismo tam-
bém crescem acima do expec-
tável (18%), chegando aos 5,5 
mil milhões de euros. 

No que se refere ao transpor-
te aéreo, as receitas deverão 
atingir os 4,8 mil milhões de 
euros, o que revela um aumen-
to de 4%, e as despesas terão 
um crescimento estimado de 
7%, para valores superiores a 
2,3 mil milhões de euros. 

Já o saldo da balança turísti-
ca (viagens e turismo + trans-
porte aéreo) deverá situar-se 
nos 15 mil milhões de euros, 
registando um crescimento de 
2,7%. O valor em causa resulta 
quase na totalidade da contri-
buição do segmento viagens e 
turismo. Francisco Calheiros, 
líder da CTP, afirma que estas 
previsões (feitas com base nas 
estimativas do Banco de Portu-
gal) indicam que 2019 "será mais 
um ano de sucesso para a nos-
sa atividade". 
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Turismo ferroviário é aposta do Governo para 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/12/2019

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Diogo Ferreira Nunes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cbb323e5

 
Utilização de comboios históricos nas linhas ferroviárias fica mais próxima com iniciativa da área do
Turismo para 2020.
 
O turismo ferroviário está na mira do Governo para 2020. Esta proposta consta do relatório do
Orçamento do Estado para o próximo ano e surge poucos dias depois de ter sido feito a primeira de
três viagens experimentais com comboios a carvão-vapor na linha do Vouga.
 
"Será incentivada a capacitação de Portugal como destino turístico sustentável e inteligente, para a
valorização da autenticidade e do território, gestão de fluxos de procura, mobilidade e
desconcentração da procura ao longo do País e ao longo do ano, posicionando-o como destino de
referência no turismo de natureza, sendo desenvolvido um programa de turismo ferroviário", refere o
documento entregue na segunda-feira na Assembleia da República.
 
Atualmente, esta oferta de turismo só existe sazonalmente na região do Douro. Mas há mais regiões e
linhas capacitadas para acolher este tipo de viagens, que são procuradas pelos aficionados
portugueses e estrangeiros da ferrovia.
 
Para compreender melhor como Portugal pode aproveitar o turismo ferroviário, recomendamos a
leitura desta notícia: Turismo ferroviário tem potencial em todo o país mas precisa de parcerias.
 
Partilhe esta notícia
 
Diogo Ferreira Nunes
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Mais turistas e mais procura. Alojamento local é galinha dos ovos de ouro?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/12/2019

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Graça Henriques

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=df6d63b1

 
Será ainda o alojamento local um negócio vantajoso para quem decide investir e abrir as portas de
uma casa aos turistas? O conselho de quem sabe é que se faça as contas antes de investir. As novas
regras e mais impostos criam instabilidade no mercado, dizem.
 
Portugal recebe cada vez mais turistas - neste ano, espera-se o recorde de 24 milhões - e esses
números refletem-se na procura do alojamento local. Desde janeiro até outubro deste ano, o INE
registava quase nove milhões de dormidas (8,88 milhões) em alojamento local, mais 14,5%
relativamente ao período homólogo de 2018. O que significa que em dez meses já se alcançaram mais
de 160 mil dormidas do que em todo o ano que passou (8,72 milhões). A opção pelo alojamento local
justifica-se, segundo Eduardo Miranda, presidente da ALEP - Associação do Alojamento Local em
Portugal, pelo facto de quem nos visita buscar cada vez mais novas formas de alojamento. Porque
cada vez mais se viaja com os filhos, com os pais e até com avós. E porque não dispensam, por
exemplo, uma cozinha para tratar de refeições. Ou até porque viajam com animais de estimação. Mas
será ainda o alojamento local um negócio vantajoso para quem decide investir e abrir as portas de
uma casa aos turistas?
 
Graça Henriques
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Turismo médico tem potencial para gerar negócios superiores a 100 milhões anuais
em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/12/2019

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Nuno Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=56a9f0c2

 
Turismo de Portugal, Health Cluster, AICEP e APHP vão assinar amanhã um protocolo para impulsionar
a oferta nacional neste segmento.
 
O segmento do turismo médico em Portugal tem potencial para gerar um volume de negócios superior
a 100 milhões de euros por ano, pelo que o nosso país tem boas condições para se afirmar no plano
internacional no âmbito deste mercado.
 
Por outro lado, o setor da saúde é um ativo emergente na estratégia 'Turismo 2027' e um polo de
desenvolvimento do país.
 
Tendo em conta estas duas realidades simultâneas, diversas entidades, como o Turismo de Portugal, o
Health Cluster (HCP), a AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e a APHP
- Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, "tomaram a iniciativa de celebrar um protocolo
que permita impulsionar o reconhecimento e a notoriedade internacional da oferta portuguesa e apoiar
a sua colocação nos mercados externos".
 
A assinatura desse protocolo terá lugar amanhã, dia 18 de dezembro, numa cerimónia que se irá
realizar, às 8h45m, no salão nobre do Ministério da Economia e da Transição Digital, e será presidida
pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, acompanhado pela
secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, pelo Secretário de Estado da Internacionalização,
Eurico Brilhante Dias, e pela secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira.
 
"O protocolo a assinar promove uma gestão mais eficaz e ativa sinergias entre os quatro subscritores,
dado que o Turismo de Portugal é o instituto público competente na promoção internacional do destino
Portugal, o HCP é a entidade que elegeu o turismo médico como vetor de competitividade do setor da
saúde, a AICEP é a entidade que tem 'expertise' no apoio à internacionalização das empresas e na
exploração de oportunidades e missões no exterior do país, e a APHP é a associação que representa a
hospitalização privada portuguesa", destaca um comunicado do Turismo de Portugal.
 
Nuno Miguel Silva
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*REGIÃO 

Brinde ao turismo 

Cocktall oferecido pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura decorreu no Colégio dos Jesuítas. FOTO ASPRESS 

RÚBEN SANTOS 
rsantos@dnoticias.pt 

Foi um `cocictail' proporcionado a 
todo o 'trade' turístico e que serviu 
"para agradecer tudo aquilo que têm 
dado à Madeira". Na recta final de 
2019, o secretário regional do Turis-
mo e Cultura, Eduardo Jesus, assu-
miu que esses contributos de índole 
"económico-social" são "imensurá-
veis", dado que estes empresários 
trabalham em prol "da notoriedade 
da Madeira como destino turístico". 

"Hoje, mais do que nunca, a Ma-
deira é conhecida, promovida e di-
vulgada e isso tem a ver com o traba-
lho que é feito com o sector público, 
mas também com o sector privado. 
Temos empresários de todas as acti-
vidades que compõem o sector e a 
quem nós temos o dever de reco-
nhecer esse contributo", referiu 
Eduardo Jesus, ontem à noite, no 
Colégio dos Jesuítas, referindo-se a 
estas pessoas que acompanham 
"muito de perto aquilo que, quer a 
Secretaria, quer a APM estão a fa-
zer". 

Já sobre os baixos indicadores, 
Eduardo Jesus diz que os profissio-
nais do sector "percebem claramen-
te que as circunstâncias que nos 
trouxeram a este momento não esti-
veram ao nosso alcance, ou seja, são 
razões de ordem externa". 

"Estamos todos empenhados e te-
mos vindo a trabalhar com o sector 
local e o sector externo. Aí posso di-
zer que as perspectivas vão ser  

aquelas que forem possíveis em fim-
ção do que o tempo nos reservar. E 
isto o que é que quer dizer? Quer di-
zer que estamos a trabalhar afinca-
damente nas acessibilidades. Temos 
reunido permanentemente com 
operadores aéreos, turísticos, enti-
dades aeroportuárias e o Turisnio 
de Portugal para montar planos es-
pecíficos dedicados exclusivamente 
ao mercado da Madeira. Tudo isto 
demora a produzir os seus resulta-
dos, mas estamos no bom caminho", 
vincou o governante. 

O secretário recordou ainda a 
"resposta imediata" do executivo 
"para acudir à promoção" com os 
já anunciados "3,5 milhões de eu-

  

ros para a Promoção da Madeira, 
o que significa' um aumento de 
35% do Orçamento global da 
APM e significa uma aposta mui-
to séria na estabilização e recupe-
ração de dois grandes mercados 
que são muito importantes, Ingla-
terra e Alemanha", mas não só. 
Eduardo Jesus revelou "uma 
aposta muito clara na diversifica-
ção do mercado das Américas, 
como a do Norte e o Brasil", isto 
sem esquecer "os mercados euro-
peus", pois é junto destes que a 
secretária está "a montar opera-
ções para recuperar mercado, 
ocupar as aeronaves e estabelecer 
novas ligações". 

Nova divisão no turismo 
Eduardo Jesus anunciou ontem 
criação de uma nova divisão na Di-
recção Regional do Turismo. "Pela 
primeira vez e fruto da aprovação 
da nova orgânica da Secretaria Re-
gional do Turismo e Cultura, no seio 
da Direcção Regional do Turismo 
passámos a ter uma Divisão de Ser-
viços da Qualificação Turística, uma 
aposta clara e inequívoca no produ-
to Madeira", anunciou. 

Segundo o próprio esta é "uma di-
visão de serviços que terá a respon-
sabilidade de olhar para os nossos 
instrumentos estratégicos" colocan-
do-os "em prática, a monitoriza-los 
e comunica-los". 
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Algarve foi a região com mais procura 

de Alojamento Local em 2019 
O Algarve foi a região portuguesa mais 

procurada pelos clientes de alojamento local 
(AL) em 2019, com 25,1% da procura total do 
País, a que se seguiram a região Norte (22,4%), 
Centro (19,3%) e Alentejo (18,2%), de acordo 
com estimativas de um estudo divulgado no 
final da passada semana sobre o perfil do 
viajante português. 

Segundo o mesmo estudo, da Universidade 
Lusófona dé Humanidades e Tecnologias, os 
principais utilizadores de AL foram famílias 
(42,1%), seguindo-se casais (39,5%) e por 
último grupos de amigos (17,5%). 

O estudo resulta de uni inquérito a 1000 
pessoas, com idades compreendidas entre os 
18 e os 65 anos, que ficaram num alojamento 
local, em território nacional, pelo menos uma 
vez, durante o período de agosto de 2018 e 
setembro deste ano. 

Durante o período do estudo, o este tipo 
de alojamento foi procurado por cerca de 
1,9 milhões de viajantes, estimando-se unia 
despesa média, por pessoa, de 637,74 euros, 
valor que contempla os gastos medidos com 
a reserva do alojamento e outras despesas 
como alimentação, atividades culturais e 
transportes no local. 

Face a estes números, o estudo estima que  

os gastos totais associados ao alojamento local 
gerem um impacto económico de cerca de 432 
milhões de euros. 

Os resultados do estudo demonstram ainda 
que, à semelhança do ano passado, a internet 
continua a ser o método preferido dos portu-
gueses para a realização de reservas (62,2%), 

seguido do telefone (20,6%). 
As principais fontes de informação que os 

turistas portugueses que usam o alojamento 
local consultaram, antes de realizar as estadias, 
foram páginas de internet especializadas no 
arrendamento local (33,8%) e recomendações 
de conhecidos ou amigos (21,6%). 

Pelo segundo ano consecutivo, a universida-
de realiza um estudo para a plataforma 'online' 

especialista em alojamentos para férias Ho-
meAway sobre as características dos viajantes 
de nacionalidade portuguesa que privilegiam o 
alojamento local. 

Face a estes números, o estudo estima que 
os gastos totais associados ao alojamento local 
gerem um impacto económico de cerca de 432 
milhões de euros. 

O valor que contempla os gastos medidos 
com a reserva do alojamento e outras despe-
sas como alimentação, atividades culturais e 
transportes no local. 
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HÁ MENOS DE DUAS DÉCADAS A RIA FORMOSA ERA O MAIOR SANTUÁRi0 D. 

Mais de 90 por cento 
dos cavalos-marinhos 
desapareceram 
em 20 anos! 
Já foram dois milhões, hoje restam pouco mais de 100 mil. 

Os cavalos-marinhos da Ria Formosa continuam a desaparecer a olhos 

vistos. Depois de milhões de anos a dominar as pradarias, no intervalo 

de 20 anos quase foram extintos 
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Gol Costa Costa 
vem a Faro 
em abril de 2020 

P 13 

Só Turismo 
não chega para 
fixar famílias 
- Vítor Neto 

P9 

Algarve é capital 
nacional do 
Alojamento Local 

P8 

Saúde: 

Hospitais 
sem urgências 
de cirurgia 
em janeiro 

P 6 

Ria Formosa: 
ICNF e APA 
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mega-viveiro 
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ADMG - MÚTUA PESCADORES - MEDIS 

SAMS QUADROS - MULTICARE 

Ruo Aug. Carlos Palma n.° 71 ric e 1.° Esq, - Tel. 281 322 606 
em frente à farmácia do Montepio (Tavlra) 

Lojas 2,02 a 2.05 — 8700-137 Olhão - Tel, 289 722 535 
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Produção de vinhos 
do Algarve em queda 
por causa da seca 
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DAMOS INÍCIO NESTA DATA à COBRANÇA de ASSINATURAS do JA, pelo que apelamos aos 

nossos assinantes que procedam ao seu PAGAMENTO de acordo com a carta de cobrança que irão 

receber ou consultando o valor indicado no canto inferior direito da etiqueta de direção que envolve o jornal. 

SE PROPUSER 2 ASSINANTES USUFRUI DE I ANO GRÁTIS! 

Dados para transferências (mencionando o n° ou nome de assinante): 

CAIXA GERAL DEPÓSITOS PT 50 0035 0909 000! 6155 3303 4 

CRÉDITO AGRÍCOLA PT 50 0045 7043 4000 6213 1353 7 

Para mais fácil identificação da transferência, solicitamos envio comprovativo de pagamento para: ja.assinarttes@grnail.com 
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> JOÃO PRUDENCIO 

Falando durante o jantar 
de aniversário dos 30 anos 
daquela associação sediada 
em Loulé, o líder empresarial 
enunciou a agricultura, as pes-
cas, a indústria, mas também 
as Novas Tecnologias como 
fundamentais para o sucesso 
económico da região. 

"0 Turismo não pode ser 
subestimado, porém o proble-
ma nunca será termos turistas  

a mais mas sim outros setores 
a menos", disse Vítor Neto, que 
foi secretário de Estado do 
Turismo entre 1997 e 2002, 
nos Governos (socialistas) de 
António Guterres. 

Realçando que os países 
mais ricos do Mundo são 
aqueles que têm a atividade 
turística mais rica, apontou os 
EUA e a Europa como exem-
plos de países com economias 
pujantes que apostam no Tu-
rismo. "As receitas do Turismo  

nos EUA representam 23% das 
exportações totais daquele 
país. Representam cerca de 
200 mil milhões de dólares, 
o equivalente ao PIB anual de 
Portugal". Observou. 

Vítor Neto falava perante 
uma plateia de várias deze-
nas de convidados, na sede 
do NERA em Loulé, durante o 
jantar comemorativo das três 
décadas da Associação, nas-
cida em 1983, por iniciativa 
conjunta da AIP - Associação 

Turismo é fundamental 
mas não chega para fixar famílias 
- Vítor Neto 
O presidente do NERA [Associação de Empresários da Região do Algarve], Vítor Neto, realçou, 

na passada sexta-feira, a importância do Turismo para a região, mas sublinhou que "não há fixação 

de famílias sem atividades diversificadas" 

• 

Econom*  Empr 
41k, 

tos

 
iro 

Industrial Portuguesa e de 
um grupo de empresários do 
Algarve, que teve como primei-
ra designação NERA - Núcleo 
Empresarial da Região do Al-

garve, sigla que se mantém 
até hoje. 

O jantar contou com João 
Cravinho como convidado 
de honra e contou com a 
presença de vários outros 
convidados, a escritora Lídia 
Jorge. o reitor da Universidade secretária de Estado Adjunta o presidenre da Fundação AIP, 
do Algarve. Paulo Águas, a e da Saude,Jamila Madeira, e Rocha de Matos, entre muitos 
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HÁ MENOS DE DUAS DÉCADAS A RIA FORMOSA ERA O MAIOR SANTUÁRi0 D. 

Mais de 90 por cento 
dos cavalos-marinhos 
desapareceram 
em 20 anos! 
Já foram dois milhões, hoje restam pouco mais de 100 mil. 

Os cavalos-marinhos da Ria Formosa continuam a desaparecer a olhos 

vistos. Depois de milhões de anos a dominar as pradarias, no intervalo 

de 20 anos quase foram extintos 
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Produção de vinhos 
do Algarve em queda 
por causa da seca 
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DAMOS INÍCIO NESTA DATA à COBRANÇA de ASSINATURAS do JA, pelo que apelamos aos 

nossos assinantes que procedam ao seu PAGAMENTO de acordo com a carta de cobrança que irão 

receber ou consultando o valor indicado no canto inferior direito da etiqueta de direção que envolve o jornal. 

SE PROPUSER 2 ASSINANTES USUFRUI DE I ANO GRÁTIS! 

Dados para transferências (mencionando o n° ou nome de assinante): 

CAIXA GERAL DEPÓSITOS PT 50 0035 0909 000! 6155 3303 4 

CRÉDITO AGRÍCOLA PT 50 0045 7043 4000 6213 1353 7 

Para mais fácil identificação da transferência, solicitamos envio comprovativo de pagamento para: ja.assinarttes@grnail.com 
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Voluntários plantaram duas mil árvores na Serra de Monchique
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A serra de Monchique tem mais duas mil árvores desde o
último sábado, 14 de dezembro, após um grupo de 50 voluntários ter plantado
carvalhos-de-monchique, sobreiros e castanheiros para restaurar os habitats da
serra destruídos pelo incêndio de 2018. A iniciativa surge integrada no projeto
 Renature Monchique , que já permitiu plantar cerca de 15 mil árvores desde o
início de novembro deste ano, número que subirá para 75 mil até ao final de
abril de 2020, segundo o plano de ação do projeto que pretende conservar os
recursos naturais e a biodiversidade da serra algarvia, bem como mitigar os
futuros impactos das alterações climáticas no território.
 
O  Renature Monchique  é coordenado pelo GEOTA, conta com o
apoio da Região de Turismo do Algarve (RTA), do Município de Monchique e do
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e é financiado pela
Ryanair, companhia que quis compensar desta forma as emissões de dióxido de
carbono dos seus voos. "Esta ação mostra que o caminho do Algarve também se faz
por aqui, pela implementação de uma estratégia que inclua a conservação da
natureza, a salvaguarda da biodiversidade e a educação ambiental", afirma o
presidente da RTA, João Fernandes.
 
De acordo com a presidente do GEOTA, Marlene Marques, esta
ação "permitiu a participação ativa da comunidade e dos parceiros no processo
de renaturalização da serra de Monchique, etapa essencial para a recuperação do
património natural da região". "Estamos muito satisfeitos por apoiar esta
iniciativa de reflorestação em Monchique. Os nossos clientes adotaram o nosso
programa de compensação de carbono com as suas generosas doações, financiando a
plantação de 15 mil árvores na região desde novembro. Estamos extremamente
orgulhosos desses clientes preocupados com o meio ambiente, e nesta semana
estamos especialmente orgulhosos do nosso pessoal, que se ofereceu para visitar
Monchique e trabalha incansavelmente para ajudar a restaurar os habitats
serranos", sublinha Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer da Ryanair.
 
Daniel Pina
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VOLUNTÁRIOS PLANTAM DUAS MIL ÁRVORES NA SERRA DE MONCHIQUE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/12/2019

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7b15ea0b

 
A serra de Monchique tem mais duas mil árvores desde o último sábado (dia 14)
 
depois de um grupo de 50 voluntários ter plantado carvalhos-de-monchique, sobreiros e castanheiros
para restaurar os habitats da serra destruídos pelo incêndio de 2018.
 
A iniciativa surge integrada no projeto  Renature Monchique , que já permitiu plantar cerca de 15 mil
árvores desde o início de novembro deste ano, número que subirá para 75 mil até ao final de abril de
2020, segundo o plano de ação do projeto que pretende conservar os recursos naturais e a
biodiversidade da serra algarvia, bem como mitigar os futuros impactos das alterações climáticas no
território.
 
O  Renature Monchique  é coordenado pelo GEOTA, conta com o apoio da Região de Turismo do
Algarve (RTA), do município de Monchique e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF) e é financiado pela Ryanair, companhia que quis compensar desta forma as emissões de
dióxido de carbono dos seus voos.
 
Para o presidente da RTA, João Fernandes, esta ação mostra que  o caminho do Algarve também se
faz por aqui, pela implementação de uma estratégia que inclua a conservação da natureza, a
salvaguarda da biodiversidade e a educação ambiental , afirma.
 
De acordo com a presidente do GEOTA, Marlene Marques, esta ação  permitiu a participação ativa da
comunidade e dos parceiros no processo de renaturalização da serra de Monchique, etapa essencial
para a recuperação do património natural da região , conclui.
 
Estamos muito satisfeitos por apoiar esta iniciativa de reflorestação em Monchique. Os nossos clientes
adotaram o nosso programa de compensação de carbono com as suas generosas doações, financiando
a plantação de 15 mil árvores na região desde novembro. Estamos extremamente orgulhosos desses
clientes preocupados com o meio ambiente, e nesta semana estamos especialmente orgulhosos do
nosso pessoal, que se ofereceu para visitar Monchique e trabalha incansavelmente para ajudar a
restaurar os habitats serranos , sublinha Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer da Ryanair.
 
Por: LPM
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Voluntários Plantam duas mil Árvores na Serra de Monchique
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/12/2019
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=40a84113

 
A serra de Monchique tem mais duas mil árvores desde o último sábado (dia 14), depois de um grupo
de 50 voluntários ter plantado carvalhos-de-monchique, sobreiros e castanheiros para restaurar os
habitats da serra destruídos pelo incêndio de 2018.
 
A iniciativa surge integrada no projeto  Renature Monchique , que já permitiu plantar cerca de 15 mil
árvores desde o início de novembro deste ano, número que subirá para 75 mil até ao final de abril de
2020, segundo o plano de ação do projeto que pretende conservar os recursos naturais e a
biodiversidade da serra algarvia, bem como mitigar os futuros impactos das alterações climáticas no
território.
 
O  Renature Monchique  é coordenado pelo GEOTA, conta com o apoio da Região de Turismo do
Algarve (RTA), do município de Monchique e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF) e é financiado pela Ryanair, companhia que quis compensar desta forma as emissões de
dióxido de carbono dos seus voos.
 
Para o presidente da RTA, João Fernandes, esta ação mostra que  o caminho do Algarve também se
faz por aqui, pela implementação de uma estratégia que inclua a conservação da natureza, a
salvaguarda da biodiversidade e a educação ambiental , afirma.
 
De acordo com a presidente do GEOTA, Marlene Marques, esta ação  permitiu a participação ativa da
comunidade e dos parceiros no processo de renaturalização da serra de Monchique, etapa essencial
para a recuperação do património natural da região , conclui.
 
Estamos muito satisfeitos por apoiar esta iniciativa de reflorestação em Monchique. Os nossos clientes
adotaram o nosso programa de compensação de carbono com as suas generosas doações, financiando
a plantação de 15 mil árvores na região desde novembro. Estamos extremamente orgulhosos desses
clientes preocupados com o meio ambiente, e nesta semana estamos especialmente orgulhosos do
nosso pessoal, que se ofereceu para visitar Monchique e trabalha incansavelmente para ajudar a
restaurar os habitats serranos , sublinha Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer da Ryanair.
 
Fonte: LPM

Página 32



A33

Serra de Monchique "ganhou" mais duas mil árvores no sábado
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A serra de Monchique tem mais duas mil árvores desde o último sábado (dia 14), depois de um grupo
de 50 voluntários ter plantado carvalhos-de-monchique, sobreiros e castanheiros para restaurar os
habitats da serra destruídos pelo incêndio de 2018.
 
A iniciativa surge integrada no projeto  Renature Monchique , que já permitiu plantar cerca de 15 mil
árvores desde o início de novembro deste ano, número que irá subir para 75 mil até ao final de abril
de 2020, segundo o plano de ação do projeto que pretende conservar os recursos naturais e a
biodiversidade da serra algarvia, bem como mitigar os futuros impactos das alterações climáticas no
território.
 
O  Renature Monchique  é coordenado pelo GEOTA, conta com o apoio da Região de Turismo do
Algarve (RTA), do município de Monchique e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF) e é financiado pela Ryanair, companhia que quis compensar desta forma as emissões de
dióxido de carbono dos seus voos.
 
Para o presidente da RTA, João Fernandes, esta ação mostra que  o caminho do Algarve também se
faz por aqui, pela implementação de uma estratégia que inclua a conservação da natureza, a
salvaguarda da biodiversidade e a educação ambiental , afirma.
 
De acordo com a presidente do GEOTA, Marlene Marques, a ação  permitiu a participação ativa da
comunidade e dos parceiros no processo de renaturalização da serra de Monchique, etapa essencial
para a recuperação do património natural da região , conclui.
 
Estamos muito satisfeitos por apoiar esta iniciativa de reflorestação em Monchique. Os nossos clientes
adotaram o nosso programa de compensação de carbono com as suas generosas doações, financiando
a plantação de 15 mil árvores na região desde novembro. Estamos extremamente orgulhosos desses
clientes preocupados com o meio ambiente, e nesta semana estamos especialmente orgulhosos do
nosso pessoal, que se ofereceu para visitar Monchique e trabalha incansavelmente para ajudar a
restaurar os habitats serranos , sublinhou Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer da Ryanair.
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Voluntários plantam 2000 árvores na Serra de Monchique
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Ação financiada pela Ryanair contou com apoio da RTA, GEOTA, Monchique e ICNF, ao abrigo do
projeto  Renature Monchique
 
A serra de Monchique tem mais duas mil árvores desde o último sábado (dia 14), depois de um grupo
de 50 voluntários ter plantado carvalhos-de-monchique, sobreiros e castanheiros para restaurar os
habitats da serra destruídos pelo incêndio de 2018.
 
A iniciativa surge integrada no projeto  Renature Monchique , que já permitiu plantar cerca de 15 mil
árvores desde o início de novembro deste ano, número que subirá para 75 mil até ao final de abril de
2020, segundo o plano de ação do projeto que pretende conservar os recursos naturais e a
biodiversidade da serra algarvia, bem como mitigar os futuros impactos das alterações climáticas no
território.
 
O  Renature Monchique  é coordenado pelo GEOTA, conta com o apoio da Região de Turismo do
Algarve (RTA), do município de Monchique e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF) e é financiado pela Ryanair, companhia que quis compensar desta forma as emissões de
dióxido de carbono dos seus voos.
 
Para o presidente da RTA, João Fernandes, esta ação mostra que  o caminho do Algarve também se
faz por aqui, pela implementação de uma estratégia que inclua a conservação da natureza, a
salvaguarda da biodiversidade e a educação ambiental , afirma.
 
De acordo com a presidente do GEOTA, Marlene Marques, esta ação  permitiu a participação ativa da
comunidade e dos parceiros no processo de renaturalização da serra de Monchique, etapa essencial
para a recuperação do património natural da região , conclui.
 
[Additional Text]:
Renature-Monchique-(1)
Print Icon
 
barlavento
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Serra de Monchique tem mais 2.000 árvores desde sábado
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Ação financiada pela Ryanair contou com apoio da RTA, GEOTA, Monchique e ICNF
 
Um grupo de 50 voluntários plantou no passado sábado, dia 14 de dezembro, na Serra de Monchique,
2.000 árvores - carvalhos-de-monchique, sobreiros e castanheiros - restaurando assim os habitats da
serra destruídos pelo incêndio de 2018.
 
A iniciativa surge integrada no projeto  Renature Monchique , que já permitiu plantar cerca de 15 mil
árvores desde o início de novembro deste ano, número que subirá para 75 mil até ao final de abril de
2020, segundo o plano de ação do projeto que pretende conservar os recursos naturais e a
biodiversidade da serra algarvia, bem como mitigar os futuros impactos das alterações climáticas no
território.
 
O  Renature Monchique  é coordenado pelo GEOTA, conta com o apoio da Região de Turismo do
Algarve (RTA), do município de Monchique e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF) e é financiado pela Ryanair, companhia que quis compensar desta forma as emissões de
dióxido de carbono dos seus voos.
 
"O caminho do Algarve também se faz por aqui, pela implementação de uma estratégia que inclua a
conservação da natureza, a salvaguarda da biodiversidade e a educação ambiental", afirmou o
presidente da RTA, João Fernandes.
 
"Esta ação permitiu a participação ativa da comunidade e dos parceiros no processo de renaturalização
da serra de Monchique, etapa essencial para a recuperação do património natural da região", disse a
presidente do GEOTA, Marlene Marques.
 
"Estamos muito satisfeitos por apoiar esta iniciativa de reflorestação em Monchique. Os nossos
clientes adotaram o nosso programa de compensação de carbono com as suas generosas doações,
financiando a plantação de 15 mil árvores na região desde novembro. Estamos extremamente
orgulhosos desses clientes preocupados com o meio ambiente, e nesta semana estamos
especialmente orgulhosos do nosso pessoal, que se ofereceu para visitar Monchique e trabalha
incansavelmente para ajudar a restaurar os habitats serranos", sublinhou por último Kenny Jacobs,
Chief Marketing Officer da Ryanair.
 
O jornal diariOnline Região Sul dá assim continuidade ao que se propôs em fevereiro de 2017 -
divulgar a plantação de Um Milhão de Árvores na Região do Algarve, em Portugal e em todo o Mundo
Lusófono - pelo que assim vão ser descontadas 2.000 árvores no contador, ficando a faltar plantar
163.938 árvores para completar o objetivo.
 
PM - diariOnline
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Voluntários plantam duas mil árvores na serra de Monchique
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A serra de Monchique tem mais duas mil árvores desde o último sábado (dia 14), depois de um grupo
de 50 voluntários ter plantado carvalhos-de-monchique, sobreiros e castanheiros para restaurar os
habitats da serra destruídos pelo incêndio de 2018.
 
A iniciativa surge integrada no projeto "Renature Monchique", que já permitiu plantar cerca de 15 mil
árvores desde o início de novembro deste ano, número que subirá para 75 mil até ao final de abril de
2020, segundo o plano de ação do projeto que pretende conservar os recursos naturais e a
biodiversidade da serra algarvia, bem como mitigar os futuros impactos das alterações climáticas no
território.
 
O "Renature Monchique" é coordenado pelo GEOTA, conta com o apoio da Região de Turismo do
Algarve (RTA), do município de Monchique e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF) e é financiado pela Ryanair, companhia que quis compensar desta forma as emissões de
dióxido de carbono dos seus voos.
 
Para o presidente da RTA, João Fernandes, esta ação mostra que "o caminho do Algarve também se
faz por aqui, pela implementação de uma estratégia que inclua a conservação da natureza, a
salvaguarda da biodiversidade e a educação ambiental", afirma.
 
De acordo com a presidente do GEOTA, Marlene Marques, esta ação "permitiu a participação ativa da
comunidade e dos parceiros no processo de renaturalização da serra de Monchique, etapa essencial
para a recuperação do património natural da região", conclui.
 
Estamos muito satisfeitos por apoiar esta iniciativa de reflorestação em Monchique. Os nossos clientes
adotaram o nosso programa de compensação de carbono com as suas generosas doações, financiando
a plantação de 15 mil árvores na região desde novembro. Estamos extremamente orgulhosos desses
clientes preocupados com o meio ambiente, e nesta semana estamos especialmente orgulhosos do
nosso pessoal, que se ofereceu para visitar Monchique e trabalha incansavelmente para ajudar a
restaurar os habitats serranos , sublinha Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer da Ryanair.
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click
to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)More
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/jprudencio/
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50 voluntários plantaram mais 2.000 árvores em zonas atingidas pelo incêndio de
Monchique
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O projeto "Renature Monchique" já permitiu plantar cerca de 15 mil árvores desde o início de
novembro deste ano, número que subirá para 75 mil até ao final de abril de 2020
 
Projeto "Renature Monchique" já permitiu plantar cerca de 15 mil árvores desde o início de novembro
Foto D.R.
A serra de Monchique tem mais duas mil árvores desde o passado sábado, após um grupo de 50
voluntários ter plantado carvalhos-de-monchique, sobreiros e castanheiros para restaurar os habitats
da serra destruídos pelo incêndio de 2018.
 
A iniciativa surge integrada no projeto "Renature Monchique", que já permitiu plantar cerca de 15 mil
árvores desde o início de novembro deste ano, número que subirá para 75 mil até ao final de abril de
2020, segundo o plano de ação do projeto que pretende conservar os recursos naturais e a
biodiversidade da serra algarvia, bem como mitigar os futuros impactos das alterações climáticas no
território.
 
O "Renature Monchique" é coordenado pelo GEOTA, conta com o apoio da Região de Turismo do
Algarve (RTA), do município de Monchique e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF) e é financiado pela Ryanair, companhia que quis compensar desta forma as emissões de
dióxido de carbono dos seus voos.
 
Previous Next13
Para o presidente da RTA, João Fernandes, esta ação mostra que "o caminho do Algarve também se
faz por aqui, pela implementação de uma estratégia que inclua a conservação da natureza, a
salvaguarda da biodiversidade e a educação ambiental".
 
De acordo com a presidente do GEOTA, Marlene Marques, esta ação "permitiu a participação ativa da
comunidade e dos parceiros no processo de renaturalização da serra de Monchique, etapa essencial
para a recuperação do património natural da região".
 
"Estamos muito satisfeitos por apoiar esta iniciativa de reflorestação em Monchique. Os nossos
clientes adotaram o nosso programa de compensação de carbono com as suas generosas doações,
financiando a plantação de 15 mil árvores na região desde novembro. Estamos extremamente
orgulhosos desses clientes preocupados com o meio ambiente, e nesta semana estamos
especialmente orgulhosos do nosso pessoal, que se ofereceu para visitar Monchique e trabalha
incansavelmente para ajudar a restaurar os habitats serranos", sublinha Kenny Jacobs, Chief
Marketing Officer da Ryanair.
 
Há 45 minutos
 
Cristina Mendonça
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Voluntários plantam duas mil árvores na Serra de Monchique
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A serra de Monchique tem mais
duas mil árvores desde o último sábado (dia 14), depois de um grupo de 50
voluntários ter plantado carvalhos-de-monchique, sobreiros e castanheiros para
restaurar os habitats da serra
destruídos pelo incêndio de 2018.
 
A iniciativa surge integrada no
projeto  Renature Monchique , que já permitiu plantar cerca de 15 mil árvores
desde o início de novembro deste ano, número que subirá para 75 mil até ao
final de abril de 2020, segundo o plano de ação do projeto que pretende
conservar os recursos naturais e a biodiversidade da serra algarvia, bem como
mitigar os futuros impactos das alterações climáticas no território.
 
O  Renature Monchique  é
coordenado pelo GEOTA, conta com o apoio da Região de Turismo do Algarve (RTA),
do município de Monchique e do Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF) e é financiado pela Ryanair, companhia que quis compensar
desta forma as emissões de dióxido de carbono dos seus voos.
 
Para o presidente da RTA, João
Fernandes, esta ação mostra que  o
caminho do Algarve também se faz por aqui, pela implementação de uma estratégia
que inclua a conservação da natureza, a salvaguarda da biodiversidade e a
educação ambiental , afirma.
 
De acordo com a presidente do
GEOTA, Marlene Marques, esta ação  permitiu
a participação ativa da comunidade e dos parceiros no processo de
renaturalização da serra de Monchique, etapa essencial para a recuperação do
património natural da região , conclui.
 
Estamos muito satisfeitos por apoiar esta iniciativa de reflorestação em Monchique. Os nossos clientes
adotaram o nosso programa de compensação de carbono com as suas generosas doações, financiando
a plantação de 15 mil árvores na região desde novembro. Estamos extremamente orgulhosos desses
clientes preocupados com o meio ambiente, e nesta semana estamos especialmente orgulhosos do
nosso pessoal, que se ofereceu para visitar Monchique e trabalha incansavelmente para ajudar a
restaurar os habitats serranos , sublinha Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer da Ryanair.
 
Texto da responsabilidade da empresa.
 
Fonte: LPM Comunicação
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Lifestyle
 
NATUREZA: Voluntários plantam duas mil árvores
 
Por Susana Amaral - Dezembro 16, 2019 0 1
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Pinterest
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VOLUNTÁRIOS PLANTAM DUAS MIL ÁRVORES NA SERRA DE MONCHIQUE
 
A serra de Monchique tem mais duas mil árvores desde o último sábado (dia 14), depois de um grupo
de 50 voluntários ter plantado carvalhos-de-monchique, sobreiros e castanheiros para restaurar os
habitats da serra destruídos pelo incêndio de 2018.
 
A iniciativa surge integrada no projeto  Renature Monchique , que já permitiu plantar cerca de 15 mil
árvores desde o início de novembro deste ano, número que subirá para 75 mil até ao final de abril de
2020, segundo o plano de ação do projeto que pretende conservar os recursos naturais e a
biodiversidade da serra algarvia, bem como mitigar os futuros impactos das alterações climáticas no
território.
 
O  Renature Monchique  é coordenado pelo GEOTA, conta com o apoio da Região de Turismo do
Algarve (RTA), do município de Monchique e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF) e é financiado pela Ryanair, companhia que quis compensar desta forma as emissões de
dióxido de carbono dos seus voos.
 
Para o presidente da RTA, João Fernandes, esta ação mostra que  o caminho do Algarve também se
faz por aqui, pela implementação de uma estratégia que inclua a conservação da natureza, a
salvaguarda da biodiversidade e a educação ambiental , afirma.
 
De acordo com a presidente do GEOTA, Marlene Marques, esta ação  permitiu a participação ativa da
comunidade e dos parceiros no processo de renaturalização da serra de Monchique, etapa essencial
para a recuperação do património natural da região , conclui.
 
Estamos muito satisfeitos por apoiar esta iniciativa de reflorestação em Monchique. Os nossos clientes
adotaram o nosso programa de compensação de carbono com as suas generosas doações, financiando

Página 39



a plantação de 15 mil árvores na região desde novembro. Estamos extremamente orgulhosos desses
clientes preocupados com o meio ambiente, e nesta semana estamos especialmente orgulhosos do
nosso pessoal, que se ofereceu para visitar Monchique e trabalha incansavelmente para ajudar a
restaurar os habitats serranos , sublinha Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer da Ryanair.
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