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4A, 

ORÇAMENTO DO ESTADO 

Excedentário também 
no número de parceiros 
de negociação 
Solução política para viabilização do Orçamento do Estado para 2020 continua em aberto. Rui Rio 
diz que "não é normal" votos divergentes, enquanto PCP e Bloco dizem estar a analisar o documento. 
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ÀNIA ATAÍDE 
aataide@jornaleconomico.pt 

Um Orçamento do Estado otimis-
ta quanto ao crescimento econó-
mico alicerçado na retoma da eco-
nomia global e com um cenário de 
excedente orçamental, que aban-
dona a receita típica dos últimos 
anos de esforço de consolidação 
sem aumentos na despesa. É este o 
quadro que Mário Centeno apre-
sentou esta semana, acompanhado 
de um relatório que mostra que é 
nas receitas dos impostos, e sobre-
tudo, das contribuições sociais efe-
tivas, que o Governo encontra a 
fórmula para atingir o saldo positi-
vo de 0,2% no próximo ano. Mas 
quatro dias depois, nenhuma força 
política (exceto o Livre) se com-

  

promete com uma viabilização. 
As metas orçamentais, que a 

concretizarem-se colocam Cente-
no na História de Portugal, garan-
tem, ainda assim, folga para nego-
ciar com a esquerda. Mas na pro-
posta que será discutida a partir de 
6 de janeiro na Assembleia da Re-
pública há espaço para garantir al-
gumas das reivindicações dos de-
putados do PSD-Madeira, o que já 
levou Rui Rio a revelar preocupa-
ções com o sentido de voto dos 
três deputados que podem ajudar a 
garantir a aprovação do documen-
to - num cenário que deixa em 
aberto a estabilidade das soluções 
políticas que António Costa irá 
encontrar até ao final da legisltura. 

O Governo assegura o financia-
mento de 50% da construção do 
Hospital da Madeira, uma das qua-

  

tro medidas reivindicadas pelo 
presidente do Governo Regional 
da Madeira, Miguel Albuquerque, 
ao qual se junta a redução da taxa 
de juro sobre o empréstimo de 
1.500 milhões de euros que a re-
gião contraiu em 2012. A Região 
Autónoma da Madeira quer ainda 
a criação de uma ligação semanal 
marítima a Portugal continental e 
alterações no subsídio regional de 
mobilidade para as viagens aéreas 
entre a região e o continente. As 
cedências a parte do caderno de 
encargos dos madeirenses dá força 
aos receios entre os dirigentes so-
ciais-democratas quanto o sentido 
de voto dos três madeirenses do 
seu grupo parlamentar. 

Ainda assim, o presidente do 
PSD, Rui Rio, não condenou as 
metas de excedente inscritas por  

Mário Centeno. "Não é por aí que 
vem a nossa condenação ao Orça-

 

mento. Essa virá de outros lados, 
do Bloco de Esquerda e do PCP. A 
nossa condenação ao Orçamento, 
quando vier, não vem por aí de 
certeza absoluta", disse em decla-
rações aos jornalistas, após ter sido 
recebido por Marcelo Rebelo de 
Sousa. Garantiu que os sociais-de-
mocratas não estão dispostos a de-

 

cidir o sentido de voto em função 
da negociação de medidas pon-
tuais, e admitiu também que, ape-

 

sar de querer "estudar" a proposta, 
a sua rejeição "é o mais previsível". 

No entanto, questionado sobre 
a possibilidade de uma orientação 
de voto divergente dos três depu-
tados sociais-democratas eleitos 
pelo círculo da Madeira, o líder 
do PSD disse que tal cenário "não 
é normal", ainda que não tivesse 
querido avançar com mais co-
mentários "para não agravar a si-
tuação latente". 

"Não está claro ainda", frisou. 
"Nunca falei com nenhum deputa-
do, nem tenho de falar, nunca ne-
nhum deles falou comigo, nem o 
líder regional", acrescentou. 

Certo é que entre alguns socia-
listas se vai metendo água na fer-
vura. O presidente do PS, Carlos 
César, negou que tenha havido 
qualquer "negociação especial" 
com os deputados da Madeira, jus-
tificando que o Executivo reuniu 
tanto com Miguel Albuquerque, 
como com o presidente do Gover-
no Regional dos Açores, Vasco 
Cordeiro, que é socialista. 

É com esta porta em aberto que 
o Executivo também deixa mar-
gem para as negociações na espe-
cialidade com os antigos parceiros 
da "geringonça". "O PS entende 
que o diálogo à volta da proposta 
de Orçamento do Estado deve ser 
um diálogo centrado nos nossos 
parceiros tradicionais, e esses par-
ceiros são o PCP, o BE, o PEV, o 
PAN e, agora, o Livre", disse Car-
los César, garantindo que "é com 
esses partidos que privilegiaremos 
o diálogo". "Seria incompreensível 
na avaliação dos portugueses que 
esses partidos procedessem a um 
chumbo do Orçamento do Esta-
do", disse. 

No entanto, quero Bloco de Es-
querda quer o PCP adiam decisões. 
A coordenadora do Bloco de Es-
querda, Catarina Martins, man-
tém o sentido de voto em aberto e 
recorda ao PS "que os portugueses 
não lhe deram maioria absoluta e, 
portanto, o mandato que tem é 
para negociar o Orçamento". 

Já o secretário-geral do PCP, Je-
rónimo de Sousa, considera que o 
documento precisa de uma "análi-
se mais fina". O líder comunista 
explicou que o partido transmitiu 
"aquilo que são preocupações" so-
bre a proposta do 0E2020 ao Pre-
sidente da República, mas que 
também está disponível para "agir 
e avançar". • 

Governo cedeu 
a parte do caderno 
de encargos 
apresentado 
pelo PSD-Madeira 
e dá força 
à possibilidade 
do 'Orçamento 
da poncha' 

Página 1



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 9,80 x 27,84 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 84065814 20-12-2019

O QUE MUDA NA VIDA DAS FAMÍLIAS, EMPRESAS E PENSIONISTAS 

FAMILIAS 

• Sem alteração do número de 
escalões de IRS, haverá apenas 
alguns ajustes cirúrgicos como a 
atualização de 0,3% dos escalões. 
abaixo da inflação prevista para 2020 
(1,2% a 1,4%), o que pode não evitar 
uma subida de tributação por causa 
do aumento do nível de preços, 
penalizando os contribuintes com 
aumentos salariais acima de 1%. 

• Contribuintes que tenham entre 18 e 
26 anos e entrem no mercado de tra-
balho ficam parcialmente isentos do 
pagamento de IRS até ao limite supe-
rior do 4.º escalão do IRS (até 25.075 
euros de rendimento coletável). Isen-
ção fiscal aplica-se nos três primeiros 
anos de rendimentos da categoria A 
após o ensino mínimo obrigatório, com 
uma isenção de IRS de 30% no primei-
ro ano com um tecto de 3.291.08 eu-
ros (limite de 7,5 IAS). No segundo 
ano, a isenção é de 20% sendo o va-
lor máximo excluído da tributação de 
2.194 euros (5 IAS). E, no terceiro, a 
isenção é de 10%, com um tecto de 
1.097 euros (2,5 IAS). Só pode ser uti-

  

lizado uma vez e tem de ser pedido até 
15 de fevereiro. 

• Bónus fiscal às famílias com mais 
de um filho através da majoração do 
desconto dado às crianças até três 
anos em IRS: além da dedução fixa 
de 600 euros por dependente existe 
atualmente um "bónus" de 126 euros 
por criança com menos de três anos. 
A partir do segundo filho esta 
majoração passa para os 300 euros. 

• Será agravada a taxa de imposto 
das bebidas não alcoólicas com mais 
açúcar: às bebidas com teor de 
açúcar igual ou superior a 25 gramas 
por litro e inferior a 50 gramas por litro 
passa a ser aplicado o valor de 6,02 
euros por hectolitro, dois cêntimos 
acima dos 6,00 euros atuais. 

• Os imóveis destinados à atividade 
de Alojamento Local (AL) e que se 
encontrem localizados em zonas de 
contenção vão passar a pagar uma 
tributação no regime simplificado de 
IRS de 50%. contra os atuais 35%. 

EMPRESAS 

• As PME vão beneficiar de um 
desagravamento fiscal através do 
aumento de 20% do limite de lucros 
reinvestidos que podem ser objeto 
de dedução em sede de IRC. Um 
tecto que eleva esta dedução dos 
atuais dez milhões para 12 milhões 
de euros. É ainda alargado o prazo 
para reinvestimento e posterior 
dedução à coleta, que passa de três 
para quatro anos, contado a partir do 
final do período de tributação a que 
correspondam os lucros retidos. 

• Matéria coletável sujeita à taxa 
reduzida de 17%, aplicável às PME, 
será aumentada de 15 mil para 25 
mil euros. Já as PME localizadas 
no interior de Portugal poderão 
também ver a taxa reduzida de 
12,5% aplicável à matéria colectável 
de 25 mil euros, contra os atuais 15 
mil euros. 

• Com o objetivo de incentivar as 
exportações das empresas 
portuguesas, o Governo admite  

avançar com a criação de novos 
benefícios fiscais. Em causa está um 
pedido de autorização legislativa que 
visa a criação de isenções de 
Imposto do Selo sobre os prémios e 
comissões relativos a apólices de 
seguros de crédito à exportação, 
independentemente de terem 
garantia do Estado. 

• Os gastos suportados com a 
aquisição de passes sociais em 
benefício do pessoal ou dos 
reformados de uma empresa 
e dos respetivos familiares passam 
a ser considerados em 130%. 

• Para incentivar as exportações, 
o Governo admite novos beneficios 
fiscais através de um pedido de 
autorização legislativa que visa a 
criação de isenções de Imposto do 
Selo sobre os prémios e comissões 
relativos a apólices de seguros de 
crédito à exportação, 
independentemente de terem 
garantia do Estado. 

PENSIONISTAS E DESEMPREGADOS 

• As pensões mais baixas (até 
877,60 euros mensais) vão subir 
0,7% (soma da variação média do 
índice de Preços no Consumidor nos 
últimos 12 meses, sem habitação, 
que este ano é de 0,24%, com um 
"bónus" de 0,5 pontos percentuais 
decorrente do crescimento da 
economia acima dos 2%). 

• Para as pensões entre os 877,60 
euros e 2.632,80 euros, a subida 
deverá ser de 0,2% Já as pensões 
acima dos 2.632,8 euros deverão ficar 
estagnadas, isto porque a lei prevê 
que a atualização seja igual à inflação 
deduzida de 0,25 pontos percentuais. 

• A Caixa Geral de Aposentações 
(CGA) e a Segurança Social passam 
a ter poderes reforçados para 
recuperar as pensões (invalidez, 
aposentação e sobrevivência) pagas 
indevidamente após a morte dos  

beneficiários. Passar a ser 
recuperados através de um débito 
na conta para a qual o valor foi 
transferido quando o pagamento 
foi feito mediante transferência 
bancária. 

• Os casais desempregados que 
tenham filhos, em que ambos os 
cônjuges estejam desempregados, 
vão ter um aumento de 10% no 
montante diário do subsídio de 
desemprego. Este aumento da 
majoração deverá corresponder a 
um acréscimo entre 43,88 euros e 
109,70 euros mensais. A majoração 
também se aplica aos agregados 
monoparentais, no caso de o parente 
único estiver desempregado. E se 
um dos cônjuges passar a receber o 
subsidio social de desemprego 
subsequente (esgotado o período do 
subsidio de desemprego), mantém-
-se o "bónus". 
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EDP, uma Superbrand 
há 15 anos. 

edp.com 

Deloitte prestes a iniciar 
auditoria à venda 
de ativos do Novo Banco 
Caderno de encargos será entregue às Finanças após o Natal. Entre outras coisas, Deloitte 
vai avaliar se venda de ativos foi feita depressa demais, com perdas excessivas. o  P25 

Catarina Martins alcança Costa 
no topo dos líderes partidários 
Sondagem Aximage/JE revela subida da bloquista na avaliação dos eleitores. e;  P10 

PUS 
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Galp reestrutura área 
comercial e sindicato 
prevê saída de 100 
trabalhadores t)  P19 

ENERGIA 

EDP vende seis 
barragens em 
Portugal por 
2,2 mil milhões 
de euros Última 
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CETERA 
HERANÇA: VIDA DIGITAL DEPOIS DA MORTE 

• p6 e 7 

Marcelo rejeita 
"pressão" de 
Berardo para afastar 
Marques Mendes 
Berardo não gostou de afirmações na SIC e, em carta ao Presidente, acusa o advogado de 
comentar em causa própria, pedindo que Marcelo pondere afastá-lo do Conselho de Estado. 
"O Presidente não é pressionáver, reage Belém. Marques Mendes promete não se calar. •  P3 

• o 

PROTAGONISTA 

uís Menezes Leitão 
"Várias méLe  as 
do plano contra 

a corrupção 
parecem 

inconstitucionais" 
Novo bastonário da Ordem dos Advogados diz que a delação premiada tem "grandes riscos", defende que o estágio deve ser uma 

"verdadeira escola de advocacia" e recusa a integração da Caixa de Previdência na Segurança Social. • P4 

ENTREVISTA 

"A fiscalidade 
ainda não 
está adaptada 
à economia que 
estamos a criar" 

Lidia Pereira 
Eurodeputada do PS1) 

Portuguesa viu Parlamento Euro-
peu aprovar dois relatórios com 
regras para combater fraude ao 
IVA no comércio eletrónico. P8 

ENTREVISTA 

"Finerge está 
a olhar para vários 
mercados europeus", 
diz Pedro Norton  e  P18 
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A4 OE2020: AHRESP diz que orçamento "retira estabilidade e confiança" ao turismo
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Turismo
 
OE2020: AHRESP diz que orçamento "retira estabilidade e confiança" ao turismo
 
20 de dezembro de 2019
 
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) refere que a proposta de
Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) "retira estabilidade e confiança à actividade turística",
nomeadamente devido às medidas para o alojamento local.
 
Em comunicado, a associação lamenta que a proposta de Lei para o Orçamento de Estado para 2020
não mantenha a estabilidade fiscal na actividade turística, que tem sido um pilar estruturante na
recuperação económica de Portugal nos últimos anos, na criação de milhares de postos de trabalho e
na criação de riqueza e de valor para a economia nacional.
 
Esta proposta de Orçamento de Estado para 2020 retira a confiança na actividade turística nacional,
penalizando uma vez mais a actividade de Alojamento Local, propondo um novo agravamento nos
índices de tributação no regime simplificado de IRS e de IRC, passando de 0,35 para 0,50,
especificamente para os estabelecimentos localizados em zonas de contenção. Medida da maior
injustiça para todos os que investiram, recuperaram imóveis desocupados e abandonados,
contribuindo assim para uma importante regeneração urbana.
 
Este agravamento fiscal em sede de IRS e de IRC é totalmente despropositado, discricionário e
penalizador para uma actividade da maior relevância na recuperação económica de Portugal.
 
Mais acrescemos que, não obstante a proposta para a isenção da mais-valia, nos casos de
desafectação da actividade de Alojamento Local para Arrendamento Habitacional pelo período
consecutivo de cinco anos, a mesma não reflecte as exigências e propostas da AHRESP. A
especificidade do Alojamento Local obriga, conforme já reivindicado pela AHRESP, que haja uma
isenção da mais-valia, independentemente do destino que é dado ao imóvel, não ficando o mesmo
sujeito a qualquer outra obrigatoriedade.
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Imobiliárias criticam OE. Governo está a "sugar" o setor
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São cinco e lideram as maiores imobiliárias do país. O ECO reuniu-os para falar sobre o futuro, que
continuará a ser positivo para o setor, mas novamente prejudicado pelo Estado.
 
O Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) chegou, com especial enfoque na habitação, mas as
medidas propostas apanharam de surpresa as maiores imobiliárias do país... e não pelos melhores
motivos. Há mais IMI e IMT, mais impostos para o Alojamento Local (AL) e possíveis mudanças no
regime dos vistos gold. Para estes cinco especialistas, que dizem estar a ser castigados, o "Governo
não entende como funciona o mercado imobiliário". Afirmam que as medidas fiscais estão a prejudicar
o setor mas que, mesmo assim, se mantêm firmes.
 
Numa retrospetiva a 2019, a análise é partilhada por todos. "O aspeto mais negativo que existe hoje
no imobiliário é a constante mudança de regras que se está a fazer", começa por dizer Miguel Poisson,
diretor-geral da Sotheby's International Realty, num debate organizado pelo ECO. "O facto de não
haver um quadro fiscal que permita aos investidores fazer um investimento com a certeza de que a
meio do caminho e a meio do jogo as regras mudam" é um ponto que retira valor ao mercado
nacional. Estas oscilações, continua Pedro Lancastre, diretor-geral da JLL Portugal, estão a prejudicar
o mercado e a criar "incerteza" e "desconfiança" nos investidores.
 
À falha neste quadro fiscal junta-se a falta de diálogo entre o Governo e as empresas do setor: "O
Estado e as câmaras podiam, em primeiro lugar, sentar-se com os investidores e ouvir o que eles têm
para dizer", diz Francisco Horta e Costa, diretor-geral da CBRE Portugal. Mas as alterações à lei do
arrendamento também marcaram o setor. "Foi um atentado ao mercado de arrendamento, acabou
com ele", sublinha Eric Van Leuven, diretor-geral da Cushman & Wakefield Portugal (C&W).
 
Neste momento, [o mercado imobiliário] está a ser sugado de tal maneira que o risco é mesmo deixar
de ser um motor de crescimento.
 
Miguel Poisson
 
Diretor-geral da Sotheby's International Realty
 
Tudo somado, concordam que estão a ser penalizados. "Neste momento, [o mercado imobiliário] está
a ser sugado de tal maneira que o risco é mesmo deixar de ser um motor de crescimento", tal como o
turismo, diz Miguel Poisson. "Falando curto e grosso, o que está a acontecer (...) é que há aqui uma
ordem clara para castigar o imobiliário. Não há dúvidas para ninguém. Em parte é matar a galinha dos
ovos de ouro".
 
Penalização de AL é "pensar muito pequenino"
 
Quando falam nestas regras mudadas a meio do jogo, os especialistas estão a referir-se às medidas
incluídas no OE2020 para a habitação. Uma delas foi a penalização das unidades de AL em zonas de
contenção. Atualmente, 35% dos rendimentos obtidos são sujeitos a imposto mas, a partir de 2020, o
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Governo quer aumentar essa percentagem para os 50%. "Esta diferença, em alguns casos onde os
negócios podiam não estar a correr tão bem, é o suficiente entre ganhar e perder dinheiro", explica
Miguel Poisson.
 
Da esquerda para a direita: Francisco Horta e Costa (CBRE), Eric Van Leuven (Cushman&Wakefield),
Pedro Lancastre (JLL), Paulo Silva (Savills) e Miguel Poisson (Sotheby's International Realty)Hugo
Amaral/ECO
 
O objetivo do Governo é levar os proprietários a transitarem para o arrendamento "tradicional" - ao
mesmo tempo que acabou com as mais-valias -, mas nenhum destes responsáveis acredita que isso
vá acontecer. "Poderá haver um desvio, mas estamos a falar em números tão ridiculamente
pequenos", diz Francisco Horta e Costa. "Estamos a pensar muito pequenino. Saem meia dúzia de
casas do AL para o mercado de habitação, e então? Não mexe o ponteiro, como se costuma dizer".
 
Embora defendam não ser esta a solução, admitem que poderá ser preciso tomar uma atitude, mas
não por esta via. Então como? "Por exemplo, através do aproveitamento de muitos edifícios que estão
devolutos e facilitar a sua recuperação", diz o responsável da Sothebys. Ainda assim, alerta que "o
caminho que está a ser trilhado é perigoso".
 
Entre mais IMT e maior controlo aos vistos gold, OE não é benéfico
 
Outras das medidas que causou descontentamento foi a criação de uma nova taxa de 7,5% no
Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas (IMT) para transações acima do milhão de euros.
"Isto dá a ideia de que o Governo parece que não entende como funciona o mercado imobiliário", atira
o responsável da CBRE, que diz ter sido "apanhado de surpresa" pelas medidas propostas pelo
Executivo de António Costa.
 
Também Paulo Silva, diretor-geral da Savills Portugal, não vê com bons olhos o OE2020,
principalmente a revisão que o Governo quer fazer ao regime dos vistos gold, canalizando os
investimentos para outras áreas para além dos imobiliários. Questionados se esse é um desejo
ambicioso do Executivo, a resposta é a mesma e surge em uníssono. "Não". "Os vistos gold, como o
próprio nome indica, têm um propósito: o visto", diz Eric Van Leuven.
 
O que os investidores internacionais querem é "investir nos centros das cidades" em "produtos com
pouco risco", complementa Pedro Lancastre, da JLL, referindo-se ao imobiliário. "As pessoas gostam
de ter é um ativo real, e esse é intuitivo: é o imobiliário. Porque é o que dá conforto", sublinha Paulo
Silva, acrescentando, contudo, que o imobiliário não pode depender para sempre deste regime dos
golden visa.
 
O imobiliário tem tido uma resiliência que tem resistido aos vários Orçamentos do Estado e a tudo
isto. Vai levando porrada, mas vai continuando.
 
Paulo Silva
 
Diretor-geral da Savills Portugal
 
Numa visão geral, os cinco especialistas partilham da mesma opinião sobre a proposta do OE. Não é
benéfico para o setor. "Em nenhum aspeto mesmo", frisa Eric Van Leuven, da C&W. Mas o setor já
está habituado. "O imobiliário tem tido uma resiliência que tem resistido aos vários OE e a tudo isto.
Vai levando porrada, mas vai continuando", remata o responsável da Savills.
 
2020 "vai ser mais um ano muito bom", com uma "desaceleração clara dos preços"
 
Se este ano superou o ano passado, pelo menos no setor comercial - com mais de três mil milhões de
euros em investimento, "2020 vai ser mais um ano muito bom", perspetiva Francisco Horta e Costa,
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da CBRE. "É difícil de medir, mas há grandes transações que já estão perspetivadas para o início de
2020, mas penso que vai ser mais um ano de uma tempestade quase perfeita".
 
Da esquerda para a direita: Pedro Lancastre (JLL), Paulo Silva (Savills) e Miguel Poisson (Sotheby's
International Realty)Hugo Amaral/ECO
 
Quanto aos preços da habitação, tema que preocupa os portugueses, vêm aí boas notícias. "O que
está a acontecer, e desde este ano que sentimos isso, é que as pessoas estão a dar conta que estão
com um asking price [preço de venda] muito acima daquilo que é o preço de transação", explica
Miguel Poisson, referindo que isto vai ser "ainda mais claro" no próximo ano porque estão a aparecer
muitos projetos de obra nova, que vai aumentar a concorrência e fazer baixar os preços. "Alguns
promotores vão mesmo começar a rever os preços e, ao puxar os preços para baixo, vão fazer com
que haja um ajustamento do asking price ao preço real de mercado".
 
Em termos práticos, Pedro Lancastre, da JLL, antecipa uma "suavização do aumento dos preços", ou
seja, os preços "vão continuar a subir, mas muito ligeiramente", completa Eric Van Leuven.
 
[Additional Text]:
Mesa redonda de debate sobre a atualidade do Imobiliário em Portugal - 19DEZ19
Mesa redonda de debate sobre a atualidade do Imobiliário em Portugal - 19DEZ19
 
Rita Neto
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ORÇAMENTO 

CTP esperava 
mais ambição 
A CTP - Confederação do Turismo 
de Portugal considera que as medi-
das inscritas na proposta de Orça-
mento do Estado para o ano de 
2020 "deveriam" ser mais ambicio-
sas em matéria fiscal e refletir uma 
maior aposta na competitividade 
das empresas" do setor turístico. 
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No ciclo de quase década e meia, que em breve se vai fechar, em que trabalhei mais fora que dentro
de Portugal, assisti a uma metamorfose do país como destino turístico que não pode ter sido obra do
acaso. Nos primeiros tempos, em 2005, éramos um país que não suscitava grande curiosidade. A
maior parte das pessoas não conheciam o país e identificavam, sobretudo os meus colegas mais
velhos e britânicos, o sol do Algarve e a paisagem da Madeira, o Mateus Rosé e pouco mais. Mas
lentamente fomos ficando no mapa das intenções de viagem. Começaram a falar-me da qualidade dos
vinhos, dos nossos fabulosos pratos de peixe, de cruzeiros no Douro, os vinhos mais sofisticados
começaram a ser falados. Pouca gente cá tinha vindo, mas começava uma corrente em que alguém
tinha falado da nossa excelência e suscitado curiosidade. Ano após ano as perguntas foram ficando
mais precisas e as intenções de viagem mais sólidas. Nos tempos mais recentes quase todas as
pessoas que me falam já cá estiveram e têm uma história para contar. Nem sempre boa, devo dizer.
No topo das histórias aborrecidas, os carteiristas, a perda de documentos e a dificuldade de
comunicação com os agentes da polícia, bem como o tempo para chegar a certos monumentos.
Clássicos dos destinos turísticos, mas não resolvidos com a eficiência esperada. No topo dos elogios,
uma monumentalidade inesperada, que contrasta com a expetativa inicial, a qualidade dos
restaurantes e os preços, sempre os preços. Mas também o clima, nunca excessivamente quente e
nunca muito frio, que permite passear nas cidades sem neve no Inverno e sem desidratar no verão,
disfrutar do mar o ano todo. Se eu acreditasse no acaso diria que Portugal teve uma enorme sorte nos
últimos anos. Mas não, se beneficiou das dificuldades de destinos turísticos concorrenciais, da
insegurança nas grandes cidades europeias e nas praias do mediterrâneo sul, a sorte dá quase sempre
muito trabalho. A visão estratégica da TAP como companhia que liga Portugal e as Américas, a
operação de diversas low-costs, a diversificação dos modos de alojamento, a progressiva organização
de um cluster de atividade turística jogaram um papel decisivo. O sucesso do nosso modelo de
formação para o setor, dotou-nos de profissionais de qualidade que no passado não tínhamos, os
investimentos vultuosos dotaram-nos de infraestruturas significativas. Não começámos a acumular
prémios como destino turístico como acidente. Primeiro foi preciso que falassem de nós como país
onde acontecem coisas. Nem sequer o protagonismo que tivemos na área energética é alheio a esse
bom nome internacional. A seguir foi preciso que fizéssemos as coisas bem. Alguém anda a promover
Portugal e os portugueses, os nossos produtos e destinos, a conectar as densas redes empresariais
que formam os destinos turísticos de sucesso. Esse trabalho de formiga pode não ser visível e não ser
reconhecido, mas é um caso de sucesso da chamada diplomacia económica, da articulação entre
promoção turística, atração de investimento e dinamização do comércio externo. Todos os anos
chegamos a novos mercados, crescemos como destino e para já resistimos aos sobressaltos - que
pareciam ir ter enormes repercussões - do Brexit e da restruturação do setor de viagens de que a
falência da Thomas Cook é paradigmática. Agora já nem sequer me perguntam por Portugal, avisam-
me de que compraram bilhete, convidam-me para jantar em Lisboa. Mas, quando passeio pela baixa
lisboeta, por certas zonas do Porto e quando vejo as filas de horas em Belém, para a Torre como para
os pastéis, pergunto-me se não era altura de pensarmos se estamos a gerir adequadamente este
fluxo. Não estou nada certo de que a gestão interna das cargas turísticas esteja a ser capaz de fazer a
parte seguinte do trabalho, de manter o equilíbrio certo entre residentes e turistas, entre procura
turística e oferta de serviços, produtos e atividades. E se rompermos esse equilíbrio instável, assim
como entrámos na moda, facilmente podemos sair porque, por muito que nos custe, as nossas
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âncoras são mais frágeis do que as de muitas cidades europeias concorrentes. Assim como podemos
tornar a vida dos residentes tão insustentável que nos vire a todos contra os turistas. Houve o tempo
de pôr todo o vapor na promoção, agora é também o tempo das políticas internas de gestão das
cargas turísticas. E receio que estejamos a pedir demasiados ovos de ouro à galinha. A atividade tem
que ser manuseada com cuidado, porque não queremos seguramente correr o risco de vir a ser no
nosso quotidiano meros figurantes de um parque temático gigante.
 
Paulo Pedroso
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Turismo
 
Golfe da Quinta do Lago vai renovar o Clubhouse em 2020
 
20 de dezembro de 2019
 
Em 2020, o premiado Golfe da Quinta do Lago, no Algarve apresentará o seu novo Clubhouse, o local
conhecido por "19th hole", cujas instalações serão mais amplas e modernas do que nunca.
 
A Quinta do Lago marca a passagem do ano de 2019 como um dos melhores, depois de receber, pela
primeira vez, a distinção dos três campos de golfe no "Top 100 Golf Courses in Continental Europe
2019". Para além deste, foi atribuído ao Campo de Golfe Sul o prémio de Melhor Campo de Golfe em
Portugal pelos World Golf Awards. Como se estas distinções não fossem suficientes para colocar o
resort no mapa, eis que surge mais uma nomeação de "Melhor resort de golf com 36 buracos em
Portugal" pelos utilizadores do reconhecido website Leadingcourses.com.
 
A Quinta do Lago venceu assim alguns dos maiores nomes do golfe português, ocupando a cobiçada
posição número um do ranking. Votado por golfistas de toda a Europa, o resort obteve uma pontuação
alta graças à sua variedade de comodidades dentro e fora dos fairways. Além de três campos de golfe
de 18 buracos a Quinta do Lago destaca o centro desportivo de alto rendimento, o The Campus,
projectado para profissionais e amadores treinarem e viverem bem.
 
No entanto, para 2020, a Quinta do Lago promete uma nova experiência de golfe na próxima
primavera, graças a uma renovação moderna e sofisticada do seu principal clube de golfe antes da
temporada de 2020.Esta renovação está a ser realizada pelos arquitectos portugueses locais Essencia
Architects - a mesma empresa que projectou o premiado The Campus - e elevará o clube ao mesmo
padrão de cinco estrelas das outras excelentes instalações de golfe e estilo de vida de luxo do resort.
 
Entre as melhorias que se concluirão até final de Março, encontram-se novas áreas para refeições
dentro e fora do clube, novos balneários masculinos e femininos, e salas sofisticadas e
contemporâneas que oferecem o centro perfeito para grupos e torneios de golfe, bem como reuniões
de negócios.Além disso, o espaço exterior está a ser ampliado e mobiliado com um deck moderno e
ecológico. Novas janelas do chão ao tecto serão introduzidas em todo o edifício para adicionar mais luz
natural e proporcionar vistas aprimoradas dos arredores do resort.
 
Para complementar o golfe, existem 13 bares e restaurantes de primeira classe que oferecem uma
variedade de iguarias, locais e internacionais, com acomodações oferecidas no recém-adquirido hotel
boutique do resort, The Magnolia Hotel.
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TURISMO 

Ingleses 'reinam' 
no Algarve 
Ingleses reafirmam-se como principal mercado 
emissor de turistas na região algarvia 

REDAÇÃO 
redacao(p_Mestak.pt 

O
s turistas do Reino Unido 
realizaram cerca de 700 
mil dormidas na hotelaria 
do Algarve em outubro, um 

aumento de 4% face ao mesmo mês do 
ano anterior, informou ho,je o Turismo 
do Algarve, citando dados do INE - Ins-
tituo Nacional de Estatística. Segundo 
a mesma fonte, estes turistas realiza-
ram um total de 5,6 milhões de dormi-
das este ano, mais 2,3% do que em igual 
período de 2018, reafirmando-se corno 
o principal mercado emissor de turis-
tas para a região. 

Este "é o resultado do reforço das 
ligações aéreas e da promoção do des-
tino, tanto pelo Turismo do Algarve 

- 
— - • •-•;-;: 

Ingleses realizaram cerca de 700 mil 
dormidas no Algarve em outubro 

como pelos hotéis e pelos vários agen-
tes turísticos da região" afirmou o pre-
sidente da Região Turística do Algar-
ve (RTA), João Fernandes, à Lusa. 
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O turismo é tendência e vive um momento de ouro. É seguro afirmar que o turismo é uma das mais
significativas indústrias da atualidade em Portugal e em grande parte do mundo. E com a digitalização
do turismo, nunca foi tão acessível marcar estadias, viagens ou até experiências. A oferta turística
nunca foi tão grande, tal como a imaginação humana, parece não oferecer qualquer limite nos dias
que correm.
 
Se, por um lado, podemos considerar que o boom dos voos low-cost foi um dos primeiros fatores a
despoletar o crescimento do turismo um pouco por todo o mundo, há que apontar um outro fator por
ter verdadeiramente revolucionado este setor: a digitalização. O que significa e implica este termo
para o mundo do trabalho em geral? É o que vamos tentar descobrir.
 
A era da digitalização - vantagens num mundo global
 
A forte digitalização do mundo em que vivemos está cada vez mais enraizada na esmagadora maioria
dos setores de atividade. E isto é fácil de explicar: as vantagens que proporciona são muitas!
 
Senão vejamos.
 
Possibilita aos negócios uma presença digital
 
Numa altura em que quase toda a população usa telemóveis e computadores como parte integrante
da sua vida no dia a dia, para um negócio estar presente na Internet representa seguramente mais
visibilidade. Estamos a falar de lojas online,  que possibilitam aos clientes fazerem compras à distância
de um click, das redes sociais como meios de promoção, muitas vezes gratuita, blogs, etc.
 
Não é descabido afirmar que muitas empresas literalmente fizeram uma transição total da forma de
comércio tradicional para o mundo online. Um exemplo máximo são as lojas que deixaram de existir
fisicamente para existirem apenas na Internet.
 
Criaram-se canais novos e múltiplos para comunicar com os clientes
 
Estamos a falar por exemplo das apps, das próprias redes sociais (Instagram, Facebook, entre
outros), do email, dos formulários, etc. A forma de os clientes contactarem uma empresa, uma loja,
um serviço, conhecem hoje uma multiplicidade e transparência nunca antes vistas.
 
Coloca o cliente no epicentro dos mercados
 
A possibilidade de os clientes poderem fazer avaliações públicas na Internet sobre as empresas, as
lojas ou os serviços, tornam de certa forma os próprios negócios mais responsáveis e exigentes com a
sua própria atividade.
 
O artigo continua após o anúncio
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Um cliente insatisfeito pode rapidamente propagar a sua opinião e influenciar outros. Este constante
feedback público, e privado também, por vezes, permite às empresas e serviços perceberem
facilmente o que podem melhorar.
 
Melhora a produtividade e pode ajudar a reduzir custos.
 
Encoraja a inovação. Há novidades tecnológicas a acontecer todos os dias, e a tendência natural é que
as empresas desejam estar sempre na vanguarda, por isso estão atentas a novas ferramentas.
Estagnar é morrer.
 
Impacto da digitalização no trabalho
 
Em relação ao mundo do trabalho propriamente dito, a digitalização facilita grandemente e possibilita
uma maior, mais veloz e mais eficiente comunicação entre equipas de trabalho. A comunicação interna
das empresas nunca teve tantas ferramentas ao seu dispor como agora.
 
Melhoria das condições de trabalho e digitalização do turismo
 
Uma das possibilidades que a digitalização oferece é a melhoria das condições de trabalho. Novas
oportunidade de emprego, como horários flexíveis de trabalho ou teletrabalho, precisam do suporte da
digitalização para poder executá-las. Sem isso, seria muito mais difícil ou até impossível.
 
Uma revolução criada pela digitalização do turismo
 
As tecnologias digitais tiveram um grande impacto no setor de turismo, revolucionando as empresas,
os produtos e todas as experiências de turismo. A digitalização do turismo provocou uma mudança
nos papéis tradicionais de produtores e consumidores de turismo, impondo novos papéis e modelos de
negócios completamente novos.
 
O desenvolvimento das plataformas digitais exponenciou todo este crescimento, tornando o mercado
do turismo muito mais próximo, acessível e veloz, pelo que as transações comerciais são mais fáceis e
rápidas do que nunca. As exigências dos consumidores também mudaram e o aparecimento de novos
mercados parece nunca ter fim.
 
A importância do Airbnb
 
O Airbnb revolucionou o setor do turismo, particularmente no que toca ao universo do alojamento
local. Abriu as portas a uma democratização do setor, ao permitir ao proprietário de imóveis comum
poder ter o seu próprio negócio. Abriu também as portas a todo um novo público que floresceu, que
valoriza a experiência de uma estadia temporária no contexto de uma casa normal integrada no meio
em que se insere, em detrimento do clássico hotel.
 
À semelhança das companhias aéreas low cost, o Airbnb tornou o turismo mais acessível e prático a
mais gente, democratizando-o.
 
O artigo continua após o anúncio
 
O que significa a digitalização do turismo para os empregos?
 
Como vimos, a digitalização do turismo teve um grande impacto na modernização das entidades e na
forma como facilitou a vida aos clientes. Mas no que diz respeito ao trabalho, que impacto tem nos
empregos?
 
Não está de modo algum previsto que alguma vez se observe uma diminuição dos postos de trabalho
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devido à digitalização do turismo, antes pelo contrário. Graças a ela foram criados já quase 50 mil
postos de trabalho no setor em Portugal, e podem vir a aparecer mais 50 mil empregos, segundo um
estudo da Oxford Economics.
 
[Additional Text]:
guia turístico
recepcionista hotel
 
Catarina Reis
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Local Accommodation sector faces "massive tax increases"
 
By Essential Business
 
Posted 20 Dezembro, 2019
 
In News
 
0
 
0
 
Portugal's State Budget 2020 will levy a massive taxation increase on revenues from 'Local
Accommodation' - the private holiday lettings sector that the Government has been keen to encourage
over the past five years.
 
The measure focused on properties in historic centres and areas where the market has become
saturated, and essentially increases tax by "around 50%" says ALEP, the association for Local
Accommodation in Portugal". ALEP president Eduardo Miranda condemns the move for being
"disproportionate and very penalising". This is the regime in three years, he stressed, and with this
new measure, this means taxes on AL have increased by a whopping 300%. The budget also opens up
the possibility for AL proprietors to opt out of the penalised regime - as long as they then put their
properties on the (less lucrative) long-term rentals market. Another organisation which also represents
guest house owners, the AHRESP slammed the Government's proposed measures as "totally
disproportionate" and accused the Government of "unfairness" for all those B&B guest house owners
who had done so much to help regenerate inner cities."This proposal for the State Budget of 2020
strips confidence in Portugal's national tourism activity, one again picking on Local Accommodation as
an activity, proposing new levels of taxes on the simplified regime for IRS and IRC from 0.35 to 0.50,
specifically for those establishments in city centre areas of contention" (in specific historic
neighbourhoods where locals have complained that local guest house tourism is destroying the
traditional character of these neighbourhoods and driving away the local communities) states the.
AHRESP."This increase in taxes is totally disproportionate, discretionary and penalising" for an
economic activity of the greatest relevance for economic recovery."The association says that the
proposed tax hikes "will not maintain tax stability for the tourist sector which has had such an
important role in the economic recovery of the country."The association added that the measure was
of the "utmost unfairness" for all those who had invested in and refurbished empty and run down
properties, thereby contributing towards urban regeneration."
 
Read More
 
By        Essential Business
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PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020 

ANTÓNIO MENDONÇA MENDES 5" 

Subida da carga fiscal neste 
contexto é "algo virtuoso" 
António Mendonça Mendes nega um agravamento de IRS com a atualização de escalões em 0,3% 
e assegura que haverá correção do poder de compra se se continuar a usar o mesmo indicador. E 
considera que a subida da carga fiscal até é positiva, porque se deve ao crescimento económico. 

SUSANA PAULA 

FILOMENA LANÇA 

VÍTOR MOTA 

Fotografia 

N
iro há aumento de 
I 11.S em 2020 e se 
Os escalões de 1 RS 
forem atualizados 
todos os anos em 

I inha com a inflação verificada não 
há perda de poder de compra. A 
garantia é do secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais que, em en-
trevista ao Negócios, prefere olhar 
para o lado positivo da subida da 
carga fiscal: o "bom momento" da 
economias portuguesa. 

É objetivo do Governo man-
ter a carga fiscal no mesmo 
nível nos próximos anos? 
Os 25,1% [de peso das recei-

tas fiscais no PI131previstos para 
2019 explicam-se em grande 
parte com a evolução das recei-
tas do IVA no final deste ano, o 
que traduz o bom momento da 
economia portuguesa. O 13anco 
de Portugal já explicou bem que 
as medidas do Governo foram 
todas dirigidas a diminuir a car-
ga fiscal...  

Mas não admite que podiam 
ter ido mais longe? 
...e explicou que o aumento da 

receita e, consequentemente, do 
seu peso no PI B decorreu da evo-
lução da economia. Nós estamos 
perante algo que é virtuoso: esse 
indicador, então se o considerar-
mos com a receita contributiva, 
cresce porque cresce a economia. 
O emprego e os salários. Por isso a 
aposta cio Governo para este ()l' 
é exatamen te a mesma dos úl t i - 
mos quatro anos:o alívio fiscal das 
famílias e das empresas. 

A partir do momento em que 
os escalões de IRS não são 
atualizados à inflação espe-
rada, mas sim à verificada, 
temos claramente um au-
mento de impostos. 
Não há nenhum aumento de 

imposto. Sempre que tivemos de 
atualizar taxas de impostos indi-
retos utilizámos o mesmo critério 
da atuai izaçã( > de escalões. 

Não foi sempre feito como se 
prevê para 2020. Em 2016, 
por exemplo, os escalões fo-
ram atualizados à taxa de in-
flação verificada [0,5%], e as 
taxas de impostos indiretos 
a 3%. 

São duas situações distintas. 
Em 2016 vínhamos do enorme 
aumento de impostos, que não ti-
nha sido revertido. O que se fez foi, 
tal como o início do flui da sobre-
taxa, unia atual izaçãodos escalões 
para também por aí dar um con-
tributo ao alivio fiscal das famílias, 
mas a grande alteração foi deixa-
da para 2018. Relativamente aos 
impostos indiretos, nós fizemos na 
primeira metade da legislatura as 
atualizações à taxa do nomi-

 

n nal, na segunda parte a taxa de in-
flação prevista para o ano seguin-
te. Este ano decidimos uni fbrmi-
zar os critérios de atualização dos 
escalões e taxas dos impostos in-
diretos à inflação real. 

A questão é saber que taxa 
de inflação é usada. 
A única taxa de inflação real 

conhecida é a de novembro, que é 
de 0,3%. Estamos a utilizar um in-
dicador real, não um potencial, 
que está previsto. E se o fizermos 
todos Os anos estamos a dar pre-
visibi I idade à manutenção do po-
der de compra. Não foi isso que 
aconteceu nos últimos anos. 
(luzindo ficou à discricionarieda-
de dos Governos como e quando 
fazer essas atualizações. ( ) que te-
mos inscrito no programa de Go-
verno é uma revisão muito subs-
tancial do IRS no próximo ano 
[para 20211.0 que tenros de fazer 
é identificar um critério respon-
sável, que corresponda a boas prá-
ticas e que dê previsibilidade. 

Mas se a inflação ficar acima 
dos 0,3% em 2020 teremos 
claramente um aumento de 
impostos. Quanto a isso não 
há dúvidas. 
A assunção que me está a dizer 

é errada. O que lhe estou a dizer é 
que os exercícios orçamentais não 
se esgotam neste ano. Se seguir-

  

mos essa nova prática todos os 
anos isso significa que haverá sem-
pre esta correção. 

Então a correção será feita 
no próximo ano? 
lAo contrário do que aconte-

ceu no passado, quando] ficou 
sempre à discricionariedade dos 
Governos as decisões sobre como, 
quando e como o fazer, a novida-
de é que nós queremos dar previ-
sibilidade. 

Não seria mais previsível se 
o indicador de atualização 
dos escalões estivesse defi-
nido na lei? 
É unia discussão muito opor-

tuna e admito que seja uma dis-
cussão que possamos ter... 

É objetivo do Governo fazê-lo? 

...noas há o reverso da medalha. 
Todos os governos devem ter tam-
bém exercícios de discricionarie-
dade para tomar uma decisão em 
certo ano. Os escalões de IRS po-
dem ser alterados em determina-
do ano, não em função da inflação 
mas porque se faz unia retOrma de 
escalões. Não acho totalmetiteób-
vio que esse instrumento tenha de 
estar amarrado na lei, mas o que 
deve ser claro para as pessoas, isso 
sim, équal o rtimo quedeveser se-
guido. 

Qual é o indicador, é isso? 
Esse indicador() Governo dei-

xou de kwma clara: utilizou o mes-
mo critério para atualizarescalões 
e para atualizar tabelas de impos-
tos indiretos. Só em casos muito 
especí ricos, como o tabaco aque-
cido, usou outro critério. ■ 

fonte para 2020 também 
vão usar os 0,3%? 
As tabelas de retenção de 

2020 vão continuara espelhar 
o esffirço de aproximação na 
fonte ao imposto final que co-
meçámos há dois anos. 

Não será a 0,3%? 
Não. Existem situações 

muito distintas. As tabelas de 
retenção na fonte dos agrega-
dos singulares e com depen-

 

Mendonça Mendes não fecha 
a porta a alterações, na espe-
cialidade, ao regime dos resi-
dentes não habituais. Desva-
loriza as conclusões das con-
sultoras sobre o impacto do 
"IRS .Jovem" e afirma que as 
tabelas de retenção de I RS 
para 2020 não terão de espe-
rar pela publicação do ()E. 

Quando atualizarem as 
tabelas de retenção na 

"Não há nenhum aumento 
de imposto DRS]." 

"Não acho totalmente óbvio 
que [a atualização dos 
escalões] deva estar 
amarrada na lei" 

Tabelas de retenção 
na fonte vão 
ser atualizadas 
em janeiro 
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dentes têm uni desvio. diferente 
dos pensionistas.l:m exemplo: as 
tabelas dc retenção das pessoas 
com deficiência estão generica-
mente ajustadas. ( )u seja. qual-
quer ailltitall1C11t() suplementar 
poderá significar que a retenção 
passa a ser muito menor do que é 
o imposto real. 1 láváriasparticu - 
laridades. Quando há tabelas es-
pecíficas onck' nãO mexemos é 
porque há diferentes graus dc as-
simetria. 

Podemos esperar uma atua-
lização já em janeiro das ta-
belas de retenção? 
Coolgrande probabilidade. 

A clarificação da dedução 
para filhos é um recuo? 
Não há nenhum recuo. Nao há 

nenhum problema da parle do 
Governo dc. SC nau ficou ciam. 
passar a ficar claro. A génese des  

ia medida é um incentivo à nata-
lidade. Existe já hoje unia dedu-
ção por delienden te. que são 600 
coros por dependente. e há uma 
majoração para os I ì I lios até três 
anos, que é hoje dc 126 (giros. 
Queremos que esta dedução. a 
partir (h) segundo filho [até três 
ant)sl.seji :-',1111eLlros, 
dentemei e da idade do pri n lei ro 
e independentemente depois da 
própria evolução [do agregado'. 

Essa clarificação surgirá na 
especialidade? 
Surgirá na oportunidade em 

que seja possível fitzê-lo porque é 
unia mera retificação. 

Em relação ao incentivo para 
os jovens, as consultoras fi-
zeram contas e concluíram 
por um impacto reduzido... 
"l'ambém fizemos muitas cot  

As conclusões coincidem? 
Os factos não sediscutem. 

ri ficam-se. Isto dm- ser visto nou-
tra perspet iva. dc qual é a percen-
tagem dc imposto que se poupa. 
Na gama de rendimentos mais 
baixos estamos a falar de menos 
511% de imposto. A nuga expec-

 

tal éqtw esta despesi fiscal pos-

 

sa subir porque subam os rendi-
mentos. e subindo Os rendimen-
tos subira. em termos nominais, 
mas descerá cm termos percen-
tuais. Agora. é muito fácil desva-
li wiy.:ir uma medida no Excel. 

Está prevista alguma altera-
ção ao regime dos residentes 
não habituais? Chegou a es-
tar em cima da mesa a cria-
ção de uma taxa mínima, a 
aplicar aos reformados es-
trangeiros? 
Aquiloque compete ao( ;()wr 

no écomentar o queexiste.(1que  

esl proposta é oque consta do 
articulado. E ja é tanto... ( que 
constará na especial idade. ou [lã() 
já é outra questa( ) que também se 
poderá cooven-,; 

Está a abrir a porta à nego-
ciação com a esquerda, que 
exige essa revisão? 

Quando passarmos à especia-
I idade comen tarem( )s o que exis 
tir... 

Não é uma proposta nova... 
No ano passado tivemos de 

analisar mais de mil propostas. 
Este ano presumo que iremos 
analisar mais.• 

"É rt .  ito desvalo 
unia medida no Excel 

"As t belas de retenção 
vão espelhar o esforço ‹,:t 
aproximação ao  imposto 
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PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020 

ANTÓNIO MENDONÇA MENDES 

Governo não se compromete 
com prazos no IVA da luz 
O Governo coloca a descida do IVA na eletricidade no campo do combate às alterações 
climáticas, por contraponto a "uma descida indiferenciada" e para todos, que seria 
"revertida ao primeiro aperto orçamental". E diz que tudo tem de ser feito com tempo. 

Vitor Mota 

FILOMENA LANÇA 
SUSANA PAULA 
VÍTOR MOTA 
Fotografia 

A
redução do IVA na 
eletricidade vai ter de 
ser baseada em estu - 
dos de padrões consu-

mo. além (te ter (te esperar pelo 
aval de Bruxelas. NI endonça 
klendes não diz quando vai cus-
tar em 2020 e nem tão pouco se 
compro)inete cone prazos (te en-
trada em vigor. -Oueremos dar 
passos seguros-, afirma. 

Há uma intenção de mexer 
no IVA da eletricidade por es-

 

calões de consumo. Como 
vão concretizar essa ideia? 
O primeiro-ministro tomou 

uma iniciativa pedindoo apoio no >-
ítico da presidente da Comissão 
no sentido de utilizar o IVA para 
favorecer consumos racionais (te 
eletricidade, que têm (te ser pon-
derados em função cic muitas Va-
riaVeiti. Porexemplo, unia família 
com duas pessoas pode ter uma 
potência cont ralada baixa, mas ter 
um consumo desregrado. E outra 
família que tenha seis membros e 
que necessariamente tem uni cc.in-
sumo maior, pode ier um omsu-
mo mais regrado, O desafio que te-
mos é encontrar formas de dife-
renciar escalões de consumo e em 
função disso, diferenciaras taxas 
de !VA, de acordo com critérios de 
racional idade de consumos no 
quadro do desafio das alterações 
climáticas. Do ponto de vista fis-
cal estamos zi desafiar regras que 
ha muito existem no quadro do 
IVA, mas que achamos que têm 
de ceder em função do desafio das 
alterações climáticas. 

Os escalões vão dividir-se en-

  

tre as taxas de 6% e de 23% 
ou admitem também a taxa 
intermédia, sendo que quem 
consome mais pagará sem-
pre os 23%? 
Temos de trabalhar na perso-

nalização dos escalões que refli-
tam os agregados. E isso implica 
ol annos. com os operack>res., para 
potencias contmtadas, para níveis 
de consumo, porque não pode fa-
zer med idasque depois não sejam 
operacional izadas na prática. Ao 
contrario de uma baixa cegado im-
posto, que é revertida ao primeiro 
aperto > orçamental( queaqui que-
remos é algo estrutural, e dar pas-
sos seguros [parai que não tenha-

  

mos depois de voltar atrás. Uma 
descida indiferenciada cio 1,„::\ na 

eletricidade valeria tanto como o 
reforço que li>i leito no SNS. 

Quanto tempo vai demorar a 
dar esses passos todos? 
Quando teremos a medida 
no terreno? 
Será o tempo necessário que 

este tipo (te medidas tonta.. ex 
periência que eu lenho, recente. é 

a do IVA da potência contratada... 

Mas aí não havia estudos a 
fazer como está a admitir. 
...e tivemos a resposta em abril. 

Não vale apeira especular. 

Se uma redução direta de-
morou quatro meses, agora 
o processo será mais longo? 
Est amos empenhados em 

ffizê- 10 com tanta rapidez como a 
que seja possível. Não irei anteci-
par as conversas e as reuniões de 
trabalho>. 

" Não vamos dar um passo  maior 
do que a perna. vamos dar 
passos seguros e  com ambição." 

"Não podemos olhar para  o 
excedente corno estando a 
tirar algo, que não estamos." 
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Governo prepara pacote de medidas 
de simplificação e de justiça tributária 

O secretário de Estado dos Assuntos 

Fiscais quer apresentar no primei-

ro trimestre de 2020 um conjunto 
de iniciativas da área da simplifica-
ção e da justiça tributária. "0 que 

vamos apresentar vai no sentido da  

melhoria da relação entre o contri-

buinte, sejam pessoas singulares se-

jam pessoas coletivas, e a Autorida-

de Tributária", adiantou António 
Mendonça Mendes. As alterações vi-

sam uma simplificação de procedi-

  

mentos e a "melhoria das garantias 

desses mesmos contribuintes". O 

trabalho será feito em conjunto com 

o Ministério da Justiça na área do 

contencioso tributário. "Antes do 

contencioso tributário há uma am-

pla margem de prevenir os litígios. 

Isso faz-se com mais informação", 
defendeu o governante. Este pacote 

de medidas será apresentado atra-

  

vés na proposta de lei autónoma e 

não no orçamento do Estado. Para 

António Mendonça Mendes, "limitar 

as alterações de normas fiscais à 

proposta de OE tem uma consequên-

cia: o debate sobre as várias altera-

ções fiscais é relegado para segun-

do plano e é feito muitas vezes sem 

a profundidade que é necessária", 

sustenta. SP/FL 

Esta medida terá um impac-
to orçamentai em 2020 ou 
admite que não entre em vi-
gor em 2020? 
Todas as medidas têm impac-

tos orçamentais quando são con-
cretizadas e quando o seu desenho 
é finalizado. Nós agimos sempre 
com toda a prudência. 

E essa prudência não inclui 
uma estimativa no orçamen-
to desta medida? 
Não vamos dar um passo 

maior que á perna. Vamos dar pas-
sos segurosecom umagrtuide am-
bição. Porque o desafio de comba-
teras alterações climáticas é mui-
to mais relevante do que uma bai-
xa indiferenciada de impostos. 

E é mais importante cio que 
um excedente de 0,2% do 
PIB? 
Portugal tem uni problema de 

endividamento. Temos unia meta 
que é de chegar ao final desta le-
gislatura com o vício da dívida no 
PIB a 100% porque isso é deter-
minante para que o país tenha 
graus de liberdade de escolha em 
relação às políticaspáblicas. por 
isso, quando pelo primeiro ano va-
mos deixar de fazer dívida,signifi-
ca que não estamos a criar impos-
tos para as gerações lb tiras. E o ex-
cedente de 0,2% significa que es-
tamos a abater a dívida para que 
desça não apenas em termos per-
centuais mas também em termos 
nominais. Só esta trajetória é que 
nos permitiu ter condiçõ para mil-
vestir 800 milhões de euros no 
SNS e duplicar os investimentos 
cm i n fi-aestruturas de transportes. 
O excedente é timexcedente de to-
dos os portugueses porque todos 
vão beneficiar Não podemosolhar 
para o excedente corno estando a 
tirar algo, que não estamos. Esta-
mos aconstrui r o nosso aduro com 
passos bastante sói idos.• 
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PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020 

ANTÓNIO MENDONÇA MENDES SW, 

"IMI dos centros históricos passa 
a ser decidido pelos municípios" 
As câmaras municipais é que vão decidir, caso a caso, quais os edifícios localizados em 
centros históricos, como os do Porto, Sintra, ou Évora, que terão isenção de IMI. Tal 
como estava a lei, diz Mendonça Mendes, "todo o Alto Douro vinhateiro estava isento". 

"EUnunarnos o benefic o 
que eydsfia no Estatuto 
dos Benefícios Fiscais 
para os centros histéricos. 
Mas na lei das finanças locais 
é permitido que asautarquias 
decidam isenções.> 

FILOMENA LANÇA 
SUSANA PAULA 
VÍTOR MOTA 
Fotografia 

A
s alterações fiscais em 
matéria de habitação 
têm de ser vistas como 
uni todo, diz o secretá-

rio de Estado. Poroutras palavras, 
o Governo tira de um lado, mas dá 
do outro. E para o alojamento lo-
cal a solução é passar liam o arren-
damento habitacional. 

Têm várias medidas de pres-

 

são sobre o imobiliário. Qual 
a justificação para o aumen-

 

to do IMT nas aquisições aci-

 

ma de um milhão de euros? 
1..)e‘,..ernos olhar como um con-

junto para as medidas fiscais na 
área da habitação. Olhamos para a 
realidadedoalojamento local (A ,), 
designadatiletite nas áreas de mil-
tenção e criamos condições para 
que essas pessoas continuem a ga-
rantir() mesmo nível de rendimen-
to. transferindo a sua oferta para o 
an-endamento habitacional. 

Não será muito possível... 
Isto tem várias medidas. Por 

exemplo. tem a medida da exclu-
são da mais-valia se ficar durante 
cinco anos no mercado de arren-
damento, mas tem outra medida 
também: muito do A I, decorre em 
áreas de' reabilitação urbana e te-
mos uni benefício fiscal em que a 
taxa no arrendamento é de 5% 
para os imóveis que tenham sido 
objeto de reabilitação. I I avia tmi 
período de dois anos para a verifi-
cação das obras. Neste ( )E esta-
mos á reabrir esse prazo para Os 
quatro anos. Também estamos a 
deixar claro que os programas es-
pecíficosde arrendamento acessí-
vel municipal têm tributação zero.  

te a política pública de habitação. 

Quem investiu no alojamen-
to local vê agora as suas ex-
pectativas goradas. 
Não. Estamos a dar unia op-

ção de transferência do AL para o 
mercado de arrendamento tendo 
em conta que há um excesso de 
procura no arrendamento e uni 
excesso de oferta no alojamento 
local. Estamos a casar estas duas 
realidades antagónicas. Parece-
-me unia medida inteligente. 

Quem tome a opção de pas-
sar para o arrendamento, no 
caso das mais-valias, tem de 
se manter lá durante cinco 
anos? 
A mais-valia mantém-se sus-

pensa, cf ano hoje já estava, e ao fim 
de cinco anos extingue-se. 

E se o proprietário precisar  

da casa para si durante esses 
cinco anos? 
Está a colocar questões dife-

rentes. São dois temas diferentes... 

Queremos perceber como vai 
funcionar na prática. 
I lá duas realidades, a mais-

-valia que é gerada pela afetação 
ao alojamento local, e a que é ge-
rada pela afetação a outro tipo de 
atividade. O que nós temos hoje 
na lei é a suspensão dessa mais-
-valia e que já existia até à venda. 
O que pós estamos a fazer sobre 
essa mais-valia é eliminá-la, no 
caso de arrendamento, ao fim de 
cinco anos. 

Porque decidiram eliminar a 
isenção de IMI para os imó-
veis classificados? 
Isso não é assim. ( que elimi-

namos é o beneficio que existia no 
Estatuto elos Benefícios Fiscais 
para os centros históricos. Mas na 
lei das finanças locais é permi I ido 
que as autarquias decidam sobre 
as isenções objetivas e subjetivas. 
O que acontecia hoje é que a inter-
pretação dos t ribunais foi contes-
tada até ao Supremo pela AT. 

Onde a AT perdeu... 
E a interpretação era que todos 

os imóveis incluídos tio >ceiiti'o his-
tórico, i ndepei ide temente do seu 
iiiteresse histórico, estavam abran-
gidos pela isenção. Isso fazia com 
que todo o Alto Douro Vinhateiro 
estivesse isento de I MI e por isso o 
que este ( )E faz, em diálogo com a 
Associação Nacional ele M u n ieí-
pios, é revogaresta isençãoquecria-
va esta distorção, liam que os mu-
nicípios façam Os seus regulamen-
tos para as isenções de I M I. Por-
tanto,(> IMI dos centn.)s hist ()ricos 
passa a ser decidido pelos municí-
pios. Os monumentos nacionais 
continuam isentos pela isenção 
subjetiva que o Estado tem. • 

Isso será para as parcerias 
que as câmaras façam com 
privados? 
Não. Estamos a falarde ()leria 

que pode ser colocada no arren-
damento acessível como já hoje 
existe no plano nacional. 

E quanto ao IMT? 
Tem a ver com um novo esca-

 

lão de I MT relativamente à habi-

 

[-ação de luxo. É isso que estamos 
a fazer como forma de a fiscalida-
de acompanhar e de certa forma 
dar alguma resposta aquilo que 
são as pressões da especulação 
imobiliária desse tipo de valores. 

É uma forma de combate à 
especulação imobiliária? 
I lá um conjunto muito articu-

lado de medidas fiscais de supor-
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O Governo promete um novo complemento por creches no próximo ano letivo, que ainda está a desenhar. 

PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020 

Governo dedica 160 milhões 
a quatro medidas de apoio aos pais 

O aumento da licença dos pais, o efeito do reforço do abono de família, o desconto no IRS e o futuro 
complemento de creches, que o Governo promete para o próximo ano letivo, vão custar no conjunto 
cerca de 160 milhões de euros no próximo ano. 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarirwereira®negocios.pt 

O
reforçadas licenças pa-
rentais, com o aumento 
para 20 dias áteiS da li-

cença exclusiva do pai, o efeito da 
subida do abono de família, a nova 
dedução no IRS pára pais com fi-
lhos pequenos; e o complemento 
para creches que o Governo pro-
mete lançar no próximo ano leti-
vo, vão custar cerca de 160 mi-
lhões de euros, de acordo com os 
dados apresentados esta quinta-
-feira no Ministério da Seguran-

 

ça Social. . 
Em causa estão quatro medi-

das em diferentes fases de desen-
volvimento: O aumento da I icen-
çaexclusiva do pai de 15 para 20 
dias úteis (e das licenças para 
acompanhamento a filhos ou 
crianças com doença oncológica) • 
foi aprovado no Parlamento no 
início doVerão passado -- não ape-
nas pelo PS - mas tal como expli-
cado na altura só entrará em vigor 
com o próximo orçamento, impli-
cando uma despesa adicional de 
69 milhões de euros. 

No caso do abono de família, o 
efeito de 36,8 milhões orçamen-
tado para o próximo ano explica-
-se sobretudo com o facto de pro-
duzirem plenos efeitos as altera-
ções aprovadas nos últimos três 
anos, com o reforço cio quarto es-
calão e a subida gradual dos valo-
res para crianças entre os 12 e os 
36 meses. 

No caso da dedução de I RS, 
orçamentada em 25 milhões de 
caros. está cm causa a maior de-
dução à coleta a parti r do segundo 
filho até aos 3 anos, que o Gover-
110 esclareceu esta semana irá cor-
rgi r, se necessário, para garantir 
g lie será aplicável independente-
mente da idade do primeiro filho. 

.Já no caso do complemento  

por creche, está em causa um. 
apoio financeiro que produzirá 
efeitos no próximo ano letivo 
(2020/2021). "Ainda estamos a 
desenhar a !brim como o instru-
mento vai ser implementado mas 
oprincípio é que será universal, o 
que não quer dizer que o valor seja 
igual para todos", disse a ministra 
da Solidariedade e da Segurança 
Social, Alia Mendes Godinho. 
"Todos serão abrangidos a partir 
do segundo filho", e"independen-
tementedo estabelecimento onde 
ofilho seja inseri to".Apesarde não 
ter revelado qual o valor que che-
gará às famílias, o Governo tem 
um orçamento global:30 milhões 
de euros em 2020. 

São aspetos parciais do orça-
mento da Segurança Social que 
pretende apresentar, muito à bo-
leia da.conjuntura económica, um 
saldo de 2,7 mil milhões. As trans-

  

ferências de impostos para o Fui I-
do de Estabilização Financeira da 
Segurança Social (FEFSS) serão 
reforçadas, em parte para com-
pensar os atrasos: 283 milhões do 

416 
[Quanto ao aumento 
extraordinário 
de pensões] em sede 
de especialidade, 
veremos. 
ANA MENDES GODINHO 

Ministra da Segurança Social 

António Pedro Santos/Lusa 

AI M I e 377 milhões de receita 
IRC. Esta almofada para pagar as 
pensões, que superou OS 20 mil 
milhões de euros, deverá alcançar 
oseu objetivo em meados da pró-
xima década: poder pagar dois 
anos de pensões. 

Orçamento ainda não 
contempla aumento extra 
Numa conferência de imprensa 
com-vários esclarecimentos, nud-
tas estimativas de impacto e pou-
cas grandes novidades, a ministra 
Ana Mendes Godinho esclareceu 
que a proposta de orçamento que 
apresentou não contempla um au-
mento extraordinário nas pen-
sões, embora tenha acrescentado 
que a discussão continua na espe-
cia lidade. 

Em causa está o artigo que 
prevê que "cm 2020, o Governo 
reforça as pensões de valor mais  

baixo, de modo a aumentar os ren-
dimentos destes pensionistas e a 
combater a pobreza entre as pes-
soas idosas". Este artigo, que tem 
uma formulação ambígua, tem 
sidovisto como um sinal de aber-
tura para os aumentos extraordi-
nários de pensões que pede a es-
querda e a ministra foi questiona-
da sobre isso mesmo. 

"Na proposta de orçamento do 
Estado que apresentámos, isto 
implica várias dimensões e vária-  s 
rubricas, que vão desde a questão 
da atualização das pensões", que 
garante aumentos reais a 2 mi-
lhões de pensionistas, com uma 
subida de 0,7%, "quer através da 
reposição do valor de referência 
do CSI, gradualmente até ao va-
lor cio limiar de pobreza", disse 
Ana Mendes Godinho, em respos-
ta às insistentes questões do jor-
nalistas."Isto é o que consta atual-
mente da proposta de Orçamen-
to do Estado", acrescentou. 

Contudo, aolongo da confe-
rência de imprensa, a ministra da 
Segurança também admitiu que a 
proposta de orçamento possa evo-
luir. "Em sede especialidade, ve-
remos". 

Os jornalistas quiseram ainda 
saber porque é que existe no-rela-
tório de orçamento a previsão de 
337 milhões de ouros para a atua-
lização "extraordinária" de pen-
sões, mas de acordo com o secre-
tário deEstado da Segurança So-
cial, Gabriel Bastos, este valor tra-
duz apenas a despesa quevem dos 
aumentos extraordinários de anos 
anteriores. 

No caso do aumento de pen-
sões o que está para já garantido 
para jáéaaplicação da formula le-
gal. Já no caso cio complemento 
Solidário para Idosos (CSI) o que 
oGoverno promete é um aumen-
to progressivo até chegar ao limiar 
da pobreza no final da legislatura, 
bem eomo o eventual fim cia con-
sideração do rendimento dos fi-
lhos quando corresponde ao se-
.,›Iindo escalão. • 
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Vai cair o corte nas 
pensões de trabalhadores 
das minas e pedreiras 

O Governo vai revogar o corte do fator de 
sustentabilidade nas pensões dos trabalhadores 
das minas e das pedreiras. Impacto é residual. 

O Governo compromete-se a re-
tirar o corte do fator de sustenta-
bilidade, que será de 15,2% em 
2020, aos trabalhadores do inte-
riordas minas e das pedreirasque 
se reformem atitecipadamente. 

A medida está prevista no re-
latório do orçamento do Estado, 
e segundo revelou ao Negócios o 
secretário de Estado da Seguran-
ça Social, Gabriel Bastos, deverá 
entrar em vigor tu )s próximos me-
ses, unia vez que o diploma já foi 
elaborado. 

Em causa está uma das pro-
postas apresentadas com insistêii-
dá pelo Bloco de Esquerda ao lon-
go da última legislatura. 

Podendo [criai' impacto rele-
vante nas pensões destes trabalha-
doreS que se reformem an t ecipa-
dznente, a medida tem um im-
pacto quase residual no orçamen-
to da Segurança Socia I. De acor-
do com os dados apresentados 
esta quinta-feira em conferència 
de imprensa, a eliminação do fa-
tor de sustentabilidade nos regi 
mes de anlecipaeao da pensa( )(lu 
profissões(Ie desgaste rapido lera 
ao long() do próximo ano Um im-
pacto& meio milhão de ouros. 

Mais exigentedo pont( 'de vis-
ta orçamental seria a rei I nula do 
corte do fatorde sustei l tabi lidade 
para lodos os trabalhadores que  

se reformem antecipadamente, 
uma medida que chegou a ser ad-
mitida pelo anterior ministro da 
Segurança Social, Vieira da Silva, 
em maio de 2017. mas que o Go-
verno acabou por deixar cair. O 
que aprovado foi a revogação 
deste corte para trabalhadores 
com muito I( )ngas carreiras, bem 
como a eliminaçàO das reduções 
para os que chegam aos 60 anos 
com ►tila carre►ra de 40 anos de 
descontos ou mais. 

Não há compromisso 
no trabalho por turnos 
Questionado pelos jornalistas. c> 
.secretário de Estado do Empre 
go. Miguel Cabrita, também es-
clareceu que o Governo vai estu-
dar o regime do trabalho por tur-
110ti, mas acrescentou que não há 
qualquer compromisso no senti--
do de alterara lei laborai. 

A proposta& lei do orçamen-
to explica que em 2020"o ( ;over-
no apresei) t a um estudo sobre a 
extensiU4 ascaracterísticaseo im-
pacto do trabalho 1)01' turnos em 
Portugal. tendo em vista() reforço 
da proteçãosocial destes trabalha-
dores". ( programa do Governo 
previa efetivas mudanças ao regi-
me de laboração eol )t irra das em-

 

presas, um aspeto ) ()(.;)verno 

promete agora est ao lar. CAP 

4 

[O 0E] reflete também 
a eliminação do fator 
de sustentabilidade 
nas profissões de 
desgaste rápido. 
ANA MENDES GODINHO 

Ministra da Segurança Social 

Não há nenhum 
compromisso de 
alteração da lei [sobre 
trabalho por turnos]. 
MIGUEL CABRITA 
Secretário de Estado Adjunto 

e do Emprego 
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PRIMEIRA LI \ HA ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2020 

Os erros da proposta 
de orçamento do Governo 

As Finanças começaram por se gabar por ter entregue a proposta de OE 40 dias antes 
do prazo limite, mas acabaram a pedir desculpa pelos lapsos e gralhas encontrados. Das 
tabelas que já foram corrigidas às erratas que estão por vir, eis alguns dos erros detetados. 
SUSANA PAULA, MARGARIDA PEIXOTO, FILOMENA LANÇA, ALEXANDRA MACHADO usanapaulaWugocios.p[ 

Carga fiscal 
é afinal 
a mais alta 
de sempre 

No relatório da proposta de Orçamento do 

Estado entregue na segunda-feira perto da 

meia-noite, o Governo previa uma nova su-

bida da carga fiscal em 2020.0 peso das re-

ceitas fiscais e das contribuições sociais 

efetivas no PIB desceria para 34,7% em 

2019 e voltava a subir para 35% em 2020. 

Mas no dia seguinte de manhã, Mário Cen-

teno garantia que a carga fiscal "não au-

menta no próximo ano", desmentido a es-

timativa do próprio Ministério das Finan-

ças que constava no relatório. Questiona-

do pelo Negócios, fonte oficial do ministé-

rio justificou a retificação dos números 

com um erro de atualização. O quadro onde 

estão estes dados pertencia a uma versão 

anterior do relatório e não foi atualizado.  

rY 

Assim, e menos de 24 horas depois da en-

trega do OE, o Governo apresentava uma 

retificação, atualizando os números. Mas 

a conclusão mantém-se para 2020: a carga 

fiscal sobe para 35,1% (renovando o recor-

de), embora estabilize em 2019 nos 34,9%. 
Centeno prefere excluir deste indicador as 

contribuições sociais efetivas e, nesse caso, 

o peso das receitas fiscais no PIB mantém-

-se nos 25,1% este ano e no próximo. 

Basta 
um filho 
até aos 
três anos 

Segundo a proposta de lei do Orçamento do 

Estado para 2020, o montante de dedução 

por bebé será de 300 euros a partir do se-

gundo dependente, "quando existam dois 

ou mais dependentes que não ultrapassem 

os três anos". Traduzindo: a majoração da 

dedução para dependentes com menos de 

três anos, que passa de 126 euros para 300 

euros, só se aplica quando existissem dois 

filhos abaixo dessa idade. Pelo menos foi as-

sim que foi interpretada a alteração às de-

duções à coleta de IRS por filho prevista na 

proposta orçamental que deu entrada no 

Parlamento na segunda-feira. As consulto-

ras fiscais chegaram mesmo a fazer simula-

ções no pressuposto de que a dedução ma-

jorada só se aplicaria aos agregados que ti-

  

vessem pelo menos dois filhos até à idade 

de três anos, mas o secretário de Estado dos 

Assuntos Fiscais veio garantir que a dedu-

ção será aplicada a partir do segundo filho 

(que tenha até três anos), independente da 

idade que tenha o primeiro. António Men-

donça Mendes admite clarificar a redação 

da proposta, mas não adianta quando o 

fará. 

Gráficos, 
tabelas 
e textos 
corrigidos 

A pressa na entrega do OE 2020 levou a 

uma série de erros no relatório. Desde 

logo, a tabela da conta das administra-

ções públicas na ótica da contabilidade 

nacional, a que interessa para a aferição 

do cumprimento das metas políticas as-

sumidas perante o Parlamento português 

e a Comissão Europeia, estava toda erra-

da. Conforme explicou fonte oficial do Mi-

nistério das Finanças, foi carregada a ta-

bela errada para o corpo do relatório, de 

tal forma que os números que lá estavam 

não correspondiam ao texto de leitura e 

interpretação da tabela. Além deste erro, 

havia outros: o gráfico que explica a pas-

 

•4‘ 

sagem do défice de 0,1% do PIB esperado 

para este ano, para o excedente de 0,2% 

projetado para 2020 não estava bem, tal 

como não estavam corretos os quadros 

referentes à trajetória da dívida pública 

e aos saldos orçamentais. O valor do re-

forço orçamental da Saúde, uma das ban-

deiras políticas do orçamento, foi igual-

mente corrigido. 

Tabelas 
do Imposto 
sobre 
veículos 

O Ministério das Finanças vai apresentar 

uma errata à proposta de Orçamento do Es-

tado para 2020 no sentido de, apurou o Ne-

gócios, alterar as tabelas do Imposto sobre 

Veículos (ISV) que, na versão que chegou ao 

Parlamento esta segunda-feira, apresen-

tam aumentos para o próximo ano muito 

superiores à inflação - seja à inflação de 

2019, seja à esperada para o próximo ano -

sem um indicador que permita detetar se-

quer um padrão. No geral, é possível veri-

ficar alguma falta de coerência e dispari-

dade dos aumentos para o próximo ano re-

sultantes das tabelas constantes da pro-

posta de Orçamento do Estado. Contacta-

  

do, o gabinete do ministro das Finanças, 

Mário Centeno, não quis comentar mais 

este erro na proposta de OE para o próximo 

ano. Pelas simulações entretanto realiza-

das pelas consultoras há situações em que 

alguns casos de maior penalização se veri-

ficam em carros menos poluentes, o que 

contraria a própria política do Governo em 

matéria ambiental. 
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Governo -vê "confusão" 
onde Rio vê "fraude 
democrática" 

CDS Madeira diz que 
proposta de OE é péssima 

Numa altura em que se especula sobre uma possível abstenção do PSD 
Madeira, o seu parceiro no governo regional arrasa com a proposta. 

Tiago Antunes diz o presidente do PSD está a 
confundir conceitos de finanças públicas e sugere 
que estude melhor o orçamento. 

()secretário de Estado adjunto do 
primeiro-ministro acusou ontem 
o presidente dó PSD de "desco-
nhecimento" de dois conceitos de 
finanças públicas, sublinhando 
que "nota-se" que Rui Rio não teve 
tempo para estudar a proposta de 
Orçamente) do Estado. 

"Falou até com uma l i ngukk. 
gem bastante forte, de fraude de-
mocrática, coisa que eu estranhei. 
Até porque, na verdade, o dr. Rui 
Rio disse ontem [quarta-feira j que 
não tinha tido tempo para estudar, 
com a devida profundidade a pro-
posta de Orçamento cio Estado, e 
nota-se", acusou Tiago Antunes, 
em declarações à Lusa. 

O presidente do PSD, Rui Rio, 
acusou na quarta-feira o Governo 
de "fraude democrática" na pro-
posta orçamental para 2020, 
apontando que só haverá exce-
dente se não for executada a des-
pesa que está inscrita no docu-
mento. O secretário de Estado ad-
junto do primeiro-ministro disse 
que Rui Rio faz "unia confusão, 
entre dois conceitos distintos cie 
finanças públicas". 

O presidente do PSD, Rui Rio, 
argumentou, q ria - feira, que es-
tão dois valores distintos inscritos 
em dois quadros da proposta de 
orçamento entregue na segulida-
-feira, entre os quais se "evapo-
ram" 590 milhões de ouros. 

"Isto que está aqui é obviamen-

  

te uma fraude democrática, signi-
fica que o parlamento vai votar ma-
pas de despesa que depois, de for-
ma arbitrt'uia, provavelmente não 
vai ser execuLid:i. É aibitraria, por-
que é o ministro das Finanças que 
vai dizer em que circunstância os 
590 milhões de ouros não vão ser 
executados", afirmou Rui Rio, exi-
gindo garantias de que existe "um 
orçamento real e não fictício". 

Em declarações à Lusa, Tiago 
Antunes afirmou: "Eu nãovou fa-
zer aqui juízos de intenção e pra-
sumir que essa confusão foi inten-
cional para fizer uni número po-
lítico, e, portanto, só posso presu-
mir que é desconhecimento (les-
ses mesmos concei tos, o que es-
tranho. Esta discussão reproduz 
uma discussão exatamente igual 
à que já houve no ano passado a 
propósito de uni relatório da 
UTA0 [Unidade Técnica de 
Apoio.  Orçamen t a 11". 

"Estamos a falar de dois concei-
tos distintos, que não se podem 
confi.indir, porque, ixkr um lado, te-
mos dotações orçamei 'tais, que são 
autorizações máximas para reali-

 

za (lespestk, autorimções que s-
sembleia da República confere ao 
G>verlit) para real izar despesa, n r-

 

I coiszi são previsões deexeci ição. 
Estes doisconceitos nuncaeoinci - 
dem neste orçamento, como não 
coincidiram nunca em nenhum or-
çamento", acrescentou.w LUSA  

O grupo parlamentar do CDS-
-PP na Assembleia Legislativa 
da Madeira considera a propos-
ta do Orçamento do Estado 
(()E) para 2020 "péssima" por-
que inclui uma "enorme carga 
fiscal" e não contempla todas 
reivindicações da região. "Para 
oCDS, este é um péssimo Or-
çametitolkor várias razões", de-
clarou o deputadoAntónio Lo-
pes da Fonseca em conferência 
de imprensa, no Funchal. 

No entender do partido, que 
faz parte elo executivo de coli-
gação da Macieira, o próprio 
Governo da República "não es-
conde a enorme carga fiscal de  

impostos diretos que vai co-
brar". "Vamos passara ter im-
postos indiretos de todo ()tino", 
vincou Lopes cia Fonseca, sa-
lientando que o OE 2020 tam-
bém determina "a particulari-
dade de "a Madeira passara re-
ceber muito menos quer por via 
cio Fundo de Coesão, quer da 
Segurança Social". 

Aposição cio CDS Madeira 
sobre o OE é sensível porque os 
cent listas estão coligados com o 
PS I )tio governo da região, parti-
(I( > este que admite abster-se no 
orçamento.Ai poucos dias. 
o Expresso, baseado em fintes 
anónimas, referia que os três de-

  

putados cio PSD eleitos pelo cír-
culo da Madeiraestavam inclina-
dosa abster-se na votação do Or-
çamento do Estado para 2020. 

O Ministério das Finanças 
tem mantido reuniões com o 
governo regional sobre várias 
matérias, negociações essas que 
são anteriores ao processo or-
çamental e que fontes do gover-
no garantem nada ter a ver com 
a viabil ização do 0E. 

A abstenção dos •três depu-
tados do PSD Madeira, dos 
quatro deputados dol'AN e da 
deputada do Livre seria sufi-
ciente para viabilizar o doeu-
mento. •  NEGÓCIOS/LUSA 

Rio disse que não tinha 
tido tempo de estudar 
com profundidade 
a proposta de OE 
e nota-se. 
TIAGO ANTUNES 

Secretário de Estado adjunto 
do primeiro-ministro 

O parlamento vai 
votar mapas de 
despesa que depois, 
provavelmente, 
não será executada. 
RUI RIO 

Presidente do PSD 
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Negócio do ano. 
EDP vende 
barragens 
a franceses por 
2,2 mil milhões 
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Câmaras decidem IMI 
nos centros históricos 

António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais, diz que isenção do imposto será opção dos municípios. 

Governo sem prazo para Subida da carga fiscal neste 

o 
mexer no IVA da luz contexto é "algo virtuoso" 

b 
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Rita Marques inaugura Welcome Center de Aveiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/12/2019

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/rita-marques-inaugura-welcome-center-de-aveiro/

 
Início Breves Rita Marques inaugura Welcome Center de Aveiro
 
Rita Marques inaugura Welcome Center de Aveiro
 
Dezembro 20, 2019
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A sede do Turismo Centro de Portugal, em Aveiro, acolhe a partir de agora um moderno posto de
atendimento aos turistas, um Welcome Center completamente remodelado em que os visitantes são
recebidos com todo o conforto.
 
A cerimónia de reabertura do espaço foi presidida por Rita Marques, secretária de Estado do Turismo,
e contou com intervenções de Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, e José Ribau
Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro. Estiveram presentes outros dirigentes do Turismo
Centro de Portugal, além de empresários e autarcas da região.
 
O Welcome Center de Aveiro, localizado na Rua João Mendonça, zona nobre da cidade, foi alvo de uma
intervenção profunda, de que resultou um posto de informação turística acolhedor e com uma
particularidade única no país: uma ligação interior ao Museu Municipal de Aveiro. Uma parte do espaço
incorpora também uma delegação da AHRESP.
 
Após a reinauguração do espaço, teve lugar uma reunião de trabalho entre a Secretária de Estado do
Turismo e as chefias do Turismo Centro de Portugal, em que se traçaram linhas para o futuro do
turismo na região.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Volunteers plant 2,000 trees in Monchique
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Volunteers plant 2,000 trees in Monchique
 
in Regional ·
 
20-12-2019 01:00:00 · 0 Comments
 
The Monchique mountain range has had 2,000 more trees planted thanks to a group of volunteers.
 
50 volunteers planted Monchique oaks, cork oaks and chestnut trees to restore the mountain habitats
destroyed by the 2018 fire.
The initiative is part of the "Renature Monchique" project, which has already allowed the planting of
around 15,000 trees since the beginning of November this year, a figure that will rise to 75,000 by the
end of April 2020, according to the project's action plan. It intends to conserve the natural resources
and biodiversity of the Algarve Mountains, as well as to mitigate the future impacts of climate change
on the territory.
Renature Monchique is coordinated by GEOTA, supported by the Algarve Tourism Region (RTA), the
municipality of Monchique and the Institute for Nature Conservation and Forests (ICNF) and is funded
by Ryanair, the company that wanted to compensate for the carbon dioxide emissions from their
flights.
 
For the president of the RTA, João Fernandes, this action shows that "the way of the Algarve is also
made here, by implementing a strategy that includes nature conservation, safeguarding biodiversity
and environmental education," he said.
According to the president of GEOTA, Marlene Marques, this action "allowed the active participation of
the community and partners in the process of the renaturalisation of the Monchique mountain range,
an essential step for the recovery of the natural heritage of the region", she concludes.
"We are delighted to support this reforestation initiative in Monchique. Our clients have adopted our
carbon offset programme with their generous donations, financing the planting of 15,000 trees in the
region since November.
 
We are extremely proud of these environmentally-minded customers, and this week we are especially
proud of our staff, who have volunteered to visit Monchique and work tirelessly to help restore
mountain habitats," concluded Kenny Jacobs, Ryanair's Chief Marketing Officer.
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“O Algarve não quer mais, mas nã

  Para Cristóvão Norte as prioridades são a saúde, a mobilidade e a habitação

Stafanie Palma / Henrique Dias Freire

stefanie.palma.postal@gmail.com

Em entrevista ao POSTAL, Cristóvão 
Norte, deputado do PSD pelo Algar-
ve, fala sobre os principais problemas 
que assolam a região e as respetivas 
estratégias para resolvê-los. Defen-
de que as prioridades são a saúde, a 
mobilidade e a habitação. O deputa-
do fala ainda dos passos que faltam 
dar para o Algarve se tornar numa 
referência.

Na sua opinião, quais são os prin-
cipais problemas que assolam o 
Algarve?
A região tem um estrangulamento 
de base: a fragilidade de sectores 
que não o turismo e conexos (imo-
biliário ou restauração).
Quando a economia cresce, o con-
sumo aumenta, o turismo fl oresce e 
a região avança mais que as demais. 
Quando o motor gripa, o Algarve 
despenha-se, decresce muito mais 
que a média. Basta examinar o que 
ocorreu entre 2008 e 2012, em que 
a região bateu todos os recordes de 
desemprego, de queda da economia, 
com custos na vida das pessoas que 
demoram muito tempo a sarar. 
Em face do modelo económico, a re-
gião está muito exposta, permeável 
a fatores que não domina: as crises 
internacionais, o Brexit, a primavera 

árabe, a falência do Estado, etc; Is-
to cria instabilidade nos projetos de 
vida, menores perspetivas de futu-
ro e ciclos económicos exacerbados. 
Logo, impõe-se diversifi car para sec-
tores com maior produtividade, que 
retenham e atraiam mão-de-obra 
qualifi cada, como o mar e a biotec-
nologia, as energias renováveis, as 
TIC e a revolução digital. 
Temos que decidir se queremos ser 
uma região mais forte, mais inclusiva. 
Se sim, este é o caminho, diversifi car 
e inovar. Não é ter turismo a menos, é 
ter outras coisas a mais, muito mais. 
Depois, temos óbvios problemas 
setoriais, a saúde, a mobilidade, a 
habitação, o ordenamento do terri-
tório e a precariedade.

O POSTAL noticiou há poucos dias o 
facto de “funcionários em desespe-
ro” terem comprado material para 
o Centro de Saúde de Albufeira. O 
que tem a dizer sobre isto?
Embora o presidente da Assembleia 
da República se oponha à expressão, 
o menos que se pode dizer é que é 
uma vergonha. São episódios inde-
centes, quase inacreditáveis, mas 
que são reveladores de falhanço de 
previsão e de gestão, da irresponsa-
bilidade do Estado. 
A espiral de degradação do SNS no 
Algarve não é travada. 
Estes episódios, o novo normal, já 
não comovem nem incomodam o 

Governo que se conforma e se de-
mite de agir na região, a qual tem 
estrangulamentos crónicos e estru-
turais neste domínio.
 Nós precisamos muito de fi xar re-
cursos humanos no Algarve, mas 
damos-lhes as piores condições de 
trabalho. Nos hospitais não têm 
equipamento nem investimento 
em novos meios de diagnóstico. 
Os centros de saúde não estão me-
lhor. Agora, até já os funcionários 
adquirem balanças e medidores de 
tensão arterial para que as unidades 
funcionem.  É natural que perante 
esta indigência sintam que não estão 
reunidas condições condignas para 
exercerem a sua missão e o seu ren-
dimento se ressinta, não obstante 
o seu compromisso que lhes impõe 
gestos tão nobres quanto estes.

A saúde algarvia tem estado “a fer-
ro e fogo” nos últimos meses. Quais 
os principais obstáculos existentes 
nesta área?
Primeiro obstáculo: o Governo não 
reconhece haver um problema. A 
ministra afi rmou que não faltam mé-
dicos. Creio que não houve algarvio 
que não se tenha sentido indignado.   
Quem não tem um problema en-
tre mãos não precisa de encontrar 
soluções. 
A região tem 2,4 médicos por 1000 
habitantes. 
Só o Alentejo tem menos. Portan-

to, escassez de recursos humanos, 
em particular médicos e, de forma 
muito expressiva, num conjunto de 
especialidades, como a pediatria, a 
anestesiologia, a ortopedia. Escas-
sez de recursos fi nanceiros, a qual se 
traduz em crónica suborçamentação 
e investimento muito reduzido em 
equipamentos e meios de diagnós-
tico. Menor investimento do que nos 
tempos difíceis da troika. Resultado: 
menor oferta assistencial e, por ve-
zes, com menor qualidade.  Listas de 
espera intoleráveis e a agravarem-
-se: um doente tem de esperar, por 
exemplo, quase 1400 dias por uma 
consulta prioritária de ortopedia. No 
caso da pneumologia são necessários 
718 dias, 663 dias na urologia, 269 na 
neurocirurgia, etc. Para as cirurgias o 
cenário não é melhor, com esperas 
de 248 para neurocirurgia, 195 para 
oftalmologia, 185 dias para otorrino-
laringologia, 160 para urologia e 132 
dias para ortopedia. A desconfi ança 
alastra e a desumanidade toma conta 
do SNS no Algarve. Saúde adiada é 
saúde negada. 
Soluções: elevar o Algarve a priori-
dade nacional na saúde. Isso impõe 
prioridade na contratação de recur-
sos humanos, nos investimentos a 
realizar - o hospital central, equipa-
mentos e outros- ,  na alteração do 
modelo de gestão alinhado com o 
mérito e a produtividade e na maior 
autonomia das unidades para geri-
rem o seu orçamento.

O Hospital Central do Algarve já de-
via estar a funcionar há pelo menos 
oito anos. Quer comentar? 
Em 2005, fui autor de uma petição 
que reuniu 10.000 assinaturas a 
favor da criação do curso de medici-
na. O curso veio a ser criado e tinha 
como pressuposto, já nesse tempo, 
a edificação de um novo hospital 
central, de perfi l universitário, com 
uma base forte de investigação. Foi 
lançada a primeira pedra em 2008. 
Em 2009, o processo parou, o di-
nheiro acabou. A nova geração de 
hospitais fi cou congelada durante o 
período da troika. O Algarve e os de-
mais. Todos tinham a convicção que 
quando a crise fosse ultrapassada a 
infra-estrutura avançaria. Avançou 
em todo o lado: Lisboa, Évora, Seixal, 
Sintra, Funchal, menos no Algarve - a 
segunda prioridade nacional! Todos 
os que foram suspensos em 2009 
estão a andar, exceto o Algarve. E 
no programa de estabilidade e cres-

cimento, apresentado a Bruxelas, 
não consta até 2023 o hospital do 
Algarve. Isto num quadro em que 
o Algarve regista a maior perda de 
oferta assistencial e o maior cres-
cimento populacional. É preciso 
dizer mais? Cada vez que levanto 
a questão – e já o fi z em múltiplas 
ocasiões – o Governo ignora a ques-
tão. É natural, contra factos não há 
argumentos. Não quero ter razão, 
prefi ro o novo hospital.

O Algarve tem poucos médicos 
comparativamente a outras zonas 
do país. Como cativar mais profi s-
sionais para a região? 
Essa é uma das questões mais decisi-
vas. Creio que com melhor reputação, 
melhores condições de trabalho, me-
lhores equipamentos e organização, 
mas seguramente com um quadro 
remuneratório mais atrativo. 
Um novo hospital é também um ins-
trumento necessário, embora não 
sufi ciente, para realizar esse objetivo. 
Sem fi xação de médicos no SNS não 
é possível produzir melhorias sen-
síveis. Não podemos tolerar que se 
persista na fórmula desresponsabi-
lizante atual: quem tem dinheiro vai 
para o privado; quem não tem, ou se 
endivida, ou fi ca abandonado, sem 
acesso a cuidados de saúde, muitas 
vezes idosos, em posição social frágil.

No que concerne aos transportes, 
o que ainda falta fazer?
Falta, desde logo, uma visão in-
tegrada que seja capaz de ditar 
opções regionais. Os transportes 
não se articulam uns com os outros 
e, vezes demais, têm uma lógica ex-
clusivamente municipal, a qual não 
interpreta os movimentos pendula-
res e não serve as necessidades dos 
cidadãos. Basta ver o caso dos pas-
ses sociais: é uma boa medida, mas 
cuja aplicação é escassa na região. As 
pessoas perguntam-me: de que me 
serve um passe a 40 euros se eu não 
tenho transporte público?
Tem que se dar prioridade à ferrovia: 
ligação ao aeroporto, eletrifi cação da 
via, substituição de material circulan-
te, de modo a criar um inter-cidades 
regional: um serviço rápido, que 
beneficie dos passageiros que de-
sembarcam no aeroporto e que se 
constitua como um instrumento 
de descongestionamento do modo 
rodoviário, com menor pegada am-
biental. A prazo, extensão da ferrovia 
a Sagres e a Espanha, embora esta 

Entrevista a Cristóvão Norte, deputado do PSD eleito pelo Algarve
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última dimensão careça de conjuga-
ção com o interesse espanhol. Nada 
disto tem sido feito. Cada ano que 
passa a degradação é maior. No ano 
passado registou-se a supressão de 
mais de 1.000 comboios, quase 3 por 
dia, são muitos milhares de cidadãos 
afetados, um facto sem precedentes. 
O resultado, no fi m de contas, de se 
ter empurrado o investimento público 
para níveis que não asseguram sequer 
a manutenção dos equipamentos 
quanto mais novos investimentos.

A requalificação da Estrada Na-
cional 125 tem sido alvo de várias 
promessas ao longo dos anos. Para 
quando um avanço defi nitivo?
A 125 é bem o caso de péssimas deci-
sões que ainda nos perseguem. Veja 
bem, em 2009, e bem, o Governo 
decidiu avançar para a requalifi ca-
ção. Porém, enganou o Tribunal de 
Contas apresentando-lhe para apre-
ciação um contrato menos oneroso 
do que o que tinha celebrado com 
o privado. Um acto criminoso. Por 
isso, não foi possível concluir a re-
negociação e garantir a devolução da 
jurisdição da via às Infraestruturas de 
Portugal, designadamente para rea-
lização da obra entre VRSA e Olhão. 
O Governo prometeu em 2017, jurou 
em 2018, garantiu em 2019. Nada. O 
prazo para muitas das obras previs-
tas estarem concluídas já terminou e 
nenhuma das obras sequer começou 
ou está em vias de começar. É um 

imbróglio que pode vir a custar muito 
ao Estado, mas que se arrasta com 
muitos prejuízos para os cidadãos. 
Há três meses o privado rescindiu 
o contrato, por isso, não há obstá-
culos para que o Governo não tome 
as medidas para fazer as obras com 
as quais se tinham comprometido. 
Façam. Nós apoiamos.

E no que diz respeito às portagens 
da Via do Infante? A abolição das 
taxas é uma utopia?
Sempre disse que só pode ser re-
solvido no contexto de todas as 
ex-scuts. Ninguém pense, com mais 
ou menos razão, que a questão se 
resolve para o Algarve e não para 
o resto do país. Isso é enganar as 
pessoas. Aliás, basta ver a última 
legislatura: PS comprometeu-se 
com a redução em 50%; BE e PCP 
com a abolição. Celebraram acordos, 
aprovaram 4 orçamentos, declara-
ram o fi m da austeridade e cobraram 
impostos como nunca. Qual o resul-
tado? Uma redução de 15 %, menor, 
em termos absolutos, do que a de 
um Governo que lidou com circuns-
tâncias fi nanceiras indesejáveis. Creio 
que uma redução signifi cativa pode 
ser um passo importante, sem acar-
retar custos para o Estado, porque 
o aumento da utilização compen-
sa a redução da taxa de portagem, 
maior mobilidade, mais economia. 
Se ninguém fica a perder não há 
razão para não o fazer. Na semana 

passada foi chumbada uma proposta 
do PSD neste sentido, exatamente 
por aqueles que tinham prometido 
reduzir ou abolir e não cumpriram 
nem uma coisa nem outra.

Cristóvão Norte é deputado do PSD 
eleito pelo Algarve. Que propostas 
tem guardadas para apresentar no 
novo ano que se aproxima? 
As prioridades são a saúde, a mobili-
dade e a habitação. O nosso programa 
é claro e estas são as prioridades a que 
daremos mais expressão ao longo da 
legislatura. Não é tolerável a proposta 
do Governo, na qual o Algarve recebe 

menos de 1% do investimento pú-
blico previsto para o período 2030. 
Representamos 5% da população e 
da riqueza criada em Portugal. Não 
queremos mais, mas não aceitamos 
menos do que os outros.

Que passos ainda faltam dar para 
que a região algarvia se torne numa 
referência?
Nós temos uma região com muitas 
coisas boas e com algumas vantagens 
comparativas. O que é essencial é que 
as pessoas encontrem no Algarve a 
possibilidade de concretizar os seus 
projetos de vida. Portanto, temos 

que remover as ameaças à realização 
desse fi m. As nossas prioridades estão 
em linha com esse propósito e com as 
necessidades dos algarvios. 
Em suma, uma região com maior 
autonomia de decisão, que seja res-
peitada e que tenha o que é seu por 
direito, e que progrida no sentido 
de oferecer serviços públicos dig-
nos, empregos de maior qualidade, 
socialmente responsável e ambien-
talmente avançada. Para isso, temos 
que fazer as coisas de modo dife-
rente. Fazer tudo igual e ansiar por 
resultados diferentes não é muito 
inteligente.

ão aceita menos do que os outros”

  O deputado do PSD diz que "a desconfi ança alastra e a desumanidade toma conta do SNS no Algarve"
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Uma oferta diversificada e 
direcionada para os merca-
dos espanhol e português é 
a aposta para o fi m de ano no 
Algarve, onde os hoteleiros 
esperam estadias menores por 
coincidir com uma quarta-feira, 
não permitindo fazer ‘ponte’.
O presidente da Região de 
Turismo do Algarve (RTA), 
João Fernandes, disse à 
Agência Lusa que a região 
conta com um “cartaz apela-
tivo”, publicitado “sobretudo 
junto dos mercados espanhóis 
mais próximos, como Huelva 
e Sevilha”, considerando que 
este trabalho abre perspetivas 
“animadoras”.
O presidente da Associação 
de Hotéis e Empreendimen-
tos Turísticos do Algarve 
(AHETA), Elidérico Viegas, 
apontou para ocupações 
próximas das do ano pas-
sado, com as unidades que 
trabalham com o mercado 
português a poderem “atingir 
taxas de 100%”, mas frisou 
que as estadias vão ser me-
nores porque a data festiva 
coincide com uma quarta-fei-
ra, impedindo a realização de 
‘pontes’.

Ofertas vão ao encontro 
dos espanhóis

João Fernandes afi rmou que 
o Turismo do Algarve quis 
aproveitar o facto de o fi m de 

ano ser, habitualmente, “um 
momento de grande atrativi-
dade para o Algarve” e lançou 
uma “campanha multimeios” 
para os espanhóis da região da 
Andaluzia se deslocarem ao 
Algarve durante o período de 
Natal e de passagem de ano.
“A ideia é dar a conhecer 
aquilo que o Algarve tem pa-
ra oferecer e sabemos que os 
espanhóis, sobretudo desta 
zona da Andaluzia, têm ape-
tência para nos visitar neste 
período e, por isso, destacá-
mos algumas das principais 
ofertas que vão ao encontro 
das preferências do público 
espanhol”, argumentou.
O presidente da RTA destacou 
a “grande adesão dos andalu-
zes” a “mercados tradicionais”, 
sublinhando que a oferta da 
região abrange os “mercados 
de Natal de Monchique, Vale 
do Lobo e Lagoa,” sinalizando, 
também, o “grande investi-
mento que algumas câmaras 
fi zeram na iluminação nata-
lícia”.
João Fernandes deu como 
exemplos as cidades de Al-
bufeira, “que tem mais de 
50 milhões de lâmpadas que 
enfeitam as ruas e as fregue-
sias”, e Olhão, que “adornou 
as principais artérias e edi-
fícios, incluindo também os 
mercados ou o Caíque do 
Bom Sucesso, já em plena Ria 
Formosa”.

Os presépios de Vila Real de 
Santo António, com mais de 
5.500 figuras, o de Castro 
Marim, com 10 toneladas de 
sal, os concertos de Natal na 
Igreja do Carmo, em Tavira, 
o bailado Quebra Nozes, no 
Teatro das Figuras, em Faro, 
ou o espetáculo de circo con-
temporâneo em Monchique 
são outras ofertas da região, 
apontou.

Algarve vai esgotar

“As perspetivas não são mui-
to diferentes das que se têm 
verifi cado em anos anteriores, 
embora com uma particulari-
dade, que é o facto de o fi m 
de ano coincidir com o meio 
da semana e isso não permi-
tir ‘pontes’, contrariamente 
ao que tem sido habitual nos 
últimos anos, e portanto as 
estadias serão mais reduzi-

das”, afi rmou, por seu turno, 
o presidente da AHETA.
A mesma fonte salientou que 
esta situação “naturalmente se 
refl ete depois nos resultados 
económicos das empresas”, 
porque as pessoas “permane-
cem menos dias na região e, por 
isso, também gastam menos”.
Questionado sobre as perspe-
tivas de ocupação, Elidérico 
Viegas estimou que have-

rá hotéis, sobretudo os que 
estão mais vocacionadas pa-
ra trabalhar com o mercado 
interno, “que poderão ter ocu-
pações mais elevadas, alguns 
próximos dos 100%”.
Contudo, frisou, não se poderá 
dizer que, para o fi m de ano, 
o Algarve “estará completa-
mente esgotado, como em 
agosto”.

MHC // MAD (Lusa)

Espanhóis vão “invadir” o Algarve 
no Natal e fi m de ano

  Uma oferta diversifi cada e direcionada para os mercados espanhol e português é a aposta para o fi m de ano no Algarve

“Campanha multimeios” aposta nos espanhóis da região da Andaluzia. A expetativa da concretização 
de uma “invasão” é grande com o Algarve a esgotar
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Outras medidas 
previstas no OE 2020 
para o Imobiliário

Na versão preliminar do OE 2020 está 
previsto um conjunto de outras medi-
das que vão ter impacto no mercado 

imobiliário. 
Criação do Visto ‘Verde’: Depois de vários 

‘retoques’ ao regime das autorizações de re-
sidência para investimento (ARI), mais conhe-
cidos por Vistos Gold, o Governo quer alterar 
novamente o diploma, para o levar para zo-
nas do país menos povoadas, como o interior, 
ou outros atividades económicas, que não a 
compra de imóveis de elevado valor. Entre as 
novidades está a criação de um Visto ‘Verde’ 
para quem investir em atividades de alto va-
lor ambiental. Para concretizar esse objetivo, 
a proposta preliminar inclui um pedido de au-
torização legislativa. 

Prédios acima de um milhão com IMT 
agravado: o Governo quer agravar o IMT (im-
posto municipal sobre transmissões, pago no 
momento da compra dos imóveis) aos pré-
dios de valor superior a um milhão de euros, 
aplicando-lhes uma taxa de 7,5%. Até aqui a 
taxa máxima, única, era de 6% para os prédios 
de valor superior a 574.323 euros. Na prática, 
cria-se um novo escalão.

Transferência de património do IHRU para 
municípios facilitado: o Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social (IGFSS) e o 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urba-
na (IHRU) podem alienar sem qualquer con-
trapartida ou formalidade os imóveis e bairros 
sociais que estão na sua posse e que possam 
interessar a “municípios, empresas locais, ins-
tituições particulares de solidariedade social 
ou pessoas coletivas de utilidade pública ad-
ministrativa que prossigam fins assistenciais e 
demonstrem capacidade para gerir os agrupa-
mentos habitacionais ou bairros a transferir”.

Elisabete Soares
elisabetesoares@vidaeconomica.pt

A proposta de Orçamento do 
Estado para 2020 (OE2020), 
entregue esta segunda-fei-

ra na Assembleia da República, 
prevê um aumento substancial de 
verbas para apoiar os programas 
de apoio à habitação e arrenda-
mento acessível, criados pelo an-
terior Governo. O Instituto da Ha-
bitação e da Reabilitação Urbana 
(IHRU) vai ter um orçamento de 
180 milhões de euros, dos quais 
150 milhões de euros são investi-
mento em políticas habitacionais 
para “despesa efetiva em investi-
mento em políticas habitacionais 
ao longo do território”, represen-
tando uma quase duplicação do 
valor orçamentado este ano, no 
montante de 80 milhões de euros.

Contudo, em contrapartida, vai 
agravar o imposto pago pelos pro-
prietários que tenham os seus imó-
veis no Alojamento Local (AL), lo-
calizados nas zonas de contenção 
das cidades (que corresponde so-
bretudo aos centros das cidades).

O Governo propõe-se fazer uma 
“revisão do coeficiente do Alo-
jamento Local em zonas de con-
tenção”, agravando os atuais 0,35 
para 0,50, que é aplicado aos ren-
dimentos dos proprietários de 
imóveis que estão neste segmen-
to turístico. Assim, se até agora os 
proprietários viam 35% dos rendi-
mentos auferidos com o alojamen-
to local serem tributados em sede 
de IRS ou IRC (a lei prevê que 65% 
dos rendimentos sejam necessá-

rios para cobrir os custos necessá-
rios ao exercício da atividade), no 
caso dos alojamentos em zonas de 
contenção os proprietários pas-
sam a ser tributados em 50% do 
rendimento.

O Governo espera arrecadar 10 
milhões de euros com o agrava-
mento dos impostos sobre rendi-
mento a aplicar aos proprietários 
de alojamento local em zonas de 
contenção definidas pelas autar-
quias. 

Reforçar promoção de habitação 

De acordo com a proposta do 
OE2020, o aumento do orçamen-
to de despesa do IHRU vai permitir 
“reforçar o programa 1.º Direito, 
com vista à erradicação de carên-
cias habitacionais, e à promoção 

pública de habitação para arren-
damento a custos acessíveis”. Para 
além dos investimentos já em cur-
so, a nova legislatura incluirá no-
vas áreas de prioridade de políti-
cas de investimento que deverão 
progressivamente ganhar peso na 
execução orçamental, avança o 
Governo, destacando a promoção 
de mais oferta pública de habita-
ção, o aumento do parque público 
em arrendamento apoiado, e “a 
criação, pela primeira vez, de um 
parque para arrendamento a cus-
tos acessíveis”.

Retirar AL para arrendamento 
habitacional

Os proprietários que tenham 
imóveis a serem rentabilizados no 
alojamento local e queiram trans-

ferir para o segmento do arren-
damento acessível poderão ficar 
isentos de tributação da mais-valia 
em sede de IRS ou de IRC, desde 
que façam um contrato de arren-
damento durante cinco anos.

De acordo com a versão prelimi-
nar do OE, percebe-se que o Go-
verno pretende alterar o Código 
do IRS para isentar de tributação 
de mais-valias os proprietários que 
tirem os imóveis que estejam a ser 
ocupados para fins empresariais (o 
que inclui o alojamento local) para 
o arrendamento habitacional. “Em 
caso de restituição ao património 
particular de imóvel habitacio-
nal que seja afeto à obtenção de 
rendimentos da categoria F, não 
há lugar à tributação de qualquer 
ganho, se em resultado dessa afe-
tação o imóvel gerar rendimentos 
durante cinco anos consecutivos”, 
destaca o documento.

Esta medida é considerada po-
sitiva pelo setor, de acordo com 
uma entrevista recente de Eduar-
do Miranda, presidente da Asso-
ciação de Alojamento Local em 
Portugal, e pode fazer com que 
mais estabelecimentos façam esta 
alteração. Até agora o facto de os 
donos dos imóveis, que estavam a 
ser rentabilizados no mercado tu-
rístico, serem obrigados a pagar 
mais-valias, contabilizadas a par-
tir do momento em que a proprie-
dade começou a ser rentabilizada 
até que cessou a atividade, inde-
pendentemente de ela ser vendi-
da ou não, era um dos obstáculos 
a esta situação.

Propostas do OE 2020

Governo aumenta investimento nos programas 
de habitação acessível, mas penaliza Alojamento Local

O Governo espera arrecadar 10 milhões de euros 
com o agravamento dos impostos sobre rendimento 
a aplicar aos proprietários de alojamento local 
em zonas de contenção definidas pelas autarquias
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SUPLEMENTO METAL

Metal Portugal é um “case study” de sucesso
O Metal Portugal é um 
autêntico “case study” de 
sucesso, com o crescimento 
baseado em políticas de longo 
prazo, tornando-se um setor 
competitivo à escala global, 
e tendo como bandeiras 
a qualifi cação, a inovação, 

o design, a tecnologia e a 
sustentabilidade social. O 
Metal Portugal foi o assunto 
de destaque na 14ª edição do 
Portugal Exportador, encontro 
onde estiveram presentes 
mais de 800 empresas. 
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Funcionários não docentes da UAlg
estão «exaustos e desanimados»
Na cerimónia comemorati-
va do Dia da Universidade do 
Algarve (UAlg), quarta-feira, 
11 de dezembro, os funcioná-
rios não docentes apelaram a 
um maior esforço por parte 
da reitoria. Em 10 anos a ins-
tituição perdeu 112 funcioná-
rios não docentes e em 2019, a 
média de idades dos mesmos 
situa-se nos 51,2 anos. Moti-
vos que levaram a que Cândi-
da Barroso, primeira funcio-
nária do Instituto Politécnico 
de Faro, em representação de 
todos os seus colegas, no uso 
da palavra, referisse que se en-
contram «exaustos, desanima-
dos e não vão aguentar mui-
to mais tempo a pressão a que 
estão sujeitos».

Apesar de resultados po-
sitivos alcançados nos últi-
mos anos com o aumento do 
número de alunos, a aposta na 
internacionalização, o cres-
cimento na produção cientí-
fica e com a entrada da UAlg 
no ranking mundial, Cândida 
afirmou que nem tudo «tem 
sido fácil. O desafio financei-
ro dos últimos anos tem con-
dicionado todo o desempe-
nho da instituição, contri-
buindo para acentuar os pon-
tos fracos». A veterana diri-
giu-se mesmo ao Reitor Paulo 

Águas, que se encontra a meio 
do seu mandato, deixando a 
mensagem: «terá de enfren-
tar um grande desafio, quiçá 
o mais preocupante, o desafio 
dos Recursos Humanos».

O Reitor da academia não 
ficou indiferente no seu dis-
curso oficial: «os trabalha-
dores não docentes consti-
tuíram a prioridade no início 
do mandato. Em 2018 foram 
realizadas 26 mobilidades in-
tercarreiras e em 2019 iniciá-
mos a regularização dos tra-

balhadores precários, a um 
ritmo mais lento do que o de-
sejado. Até à data temos apro-
vados 27 concursos. Há um 
ano atrás manifestei a inten-
ção de concluir a regulariza-
ção em 2019. Tal não foi pos-
sível. Não se tratou de má 
vontade».

Ainda segundo o magnífi-
co, «o Programa de regulari-
zação extraordinária dos vín-
culos precários na Adminis-
tração Pública (PREVPAP) re-
sulta de uma alteração legis-

lativa. Tem um forte impac-
to financeiro, que o gover-
no continua a não reconhe-
cer. Não obstante considerar-
mos que não temos capacida-
de para acomodar o seu im-
pacto, decidimos orçamentar 
para 2020, o que não aconte-
ceu em 2019».

A UAlg soma hoje cerca de 
8000 estudantes e, de acordo 
com os dados do Balanço So-
cial, de dezembro do ano pas-
sado, tem 800 docentes e 364 
não docentes.

Voluntários plantam 2000 árvores 
na Serra de Monchique

A Serra de Monchique tem 
mais duas mil árvores des-
de sábado, dia 14, depois de 
um grupo de 50 voluntários 
ter plantado carvalhos-de-
-monchique, sobreiros e cas-
tanheiros para restaurar os 
habitats destruídos pelo in-
cêndio de 2018. A iniciati-

va surge integrada no pro-
jeto «Renature Monchique», 
que já permitiu plantar cer-
ca de 15 mil árvores desde 
novembro, número que su-
birá 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 biodi-
versidade da serra algarvia, 
bem como mitigar os futu-
ros impactos das alterações 
climáticas no território.

O «Renature Monchi-
que» é coordenado pelo 
GEOTA, conta com o apoio 
da Região de Turismo do Al-

garve (RTA), do município 
de Monchique e do Institu-
to da Conservação da Natu-
reza e das Florestas (ICNF) 
e é financiado pela Ryanair, 
companhia que quis com-
pensar desta forma as emis-
sões de dióxido de carbono 
dos seus voos.
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