
Clipping 2019-12-23



Revista de Imprensa

1. Greve de 27 a 29 vai ter impacto considerável nos aeroportos, Postal do Algarve Online, 21/12/2019 1

2. Imigração ilegal - SIS admite risco de nova rota de redes criminosas, Diário de Notícias, 21/12/2019 3

3. Promontório vai ter museu, Correio da Manhã - Correio da Manhã Algarve, 21/12/2019 7

4. Finlandeses elegem empresa nortenha para construir resort de luxo em Loulé, ECO - Economia Online,
22/12/2019

8

5. Medina aluga casas a senhorios e coloca-as com rendas baixas, Expresso, 21/12/2019 10

6. Mais casas a rendas acessíveis em Lisboa, Jornal de Notícias, 23/12/2019 12

7. A cor do dinheiro, Negócios, 23/12/2019 13

8. Booking - Mudança de regras, Correio da Manhã, 21/12/2019 15

9. Abertas candidaturas ao Green Key, Opção Turismo Online, 23/12/2019 16

10. Preço das casas em Gaia atinge máximo histórico, Jornal de Notícias - Urbano, 22/12/2019 17

11. Como aumentar a dimensão e a visibilidade da oferta de Portugal - uma proposta, Dinheiro Vivo,
21/12/2019

20

12. Reservas - Booking obrigada a mudanças, Dinheiro Vivo, 21/12/2019 21

13. Visabeira investe EUR10 milhões em dois hotéis Montebelo em Lisboa, Expresso - Economia, 21/12/2019 22

14. Turismo com peso de 14,6% no PIB, Sol, 21/12/2019 23

15. O sobe e desce das propostas para 2020, Sol, 21/12/2019 24

16. Perdemos a vergonha de entrar em hotéis?, Expresso Online - Vida Extra Online, 21/12/2019 26

17. Golfe da Quinta do Lago marca um ano de distinções e anuncia renovação de Clubhouse para 2020, Voz
do Algarve Online (A), 21/12/2019

29

18. Ingleses reafirmam-se como principal mercado emissor de turistas no Algarve, Folha do Domingo Online,
20/12/2019

31

19. São Marcos da Serra welcomes motorhomes, Algarve Resident (The), 19/12/2019 33

20. Tourism board promotes Algarve New Year s Eve parties in Andalusia, Algarve Resident (The),
19/12/2019

35

21. Ryanair trees for Monchique, Algarve Resident (The), 19/12/2019 36

#A1
#A1
#A3
#A3
#A7
#A7
#A8
#A8
#A8
#A10
#A10
#A12
#A12
#A13
#A13
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A20
#A20
#A20
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A24
#A24
#A26
#A26
#A29
#A29
#A29
#A31
#A31
#A31
#A33
#A33
#A35
#A35
#A35
#A36
#A36


A1 Greve de 27 a 29 vai ter impacto considerável nos aeroportos
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A empresa "começou a cortar abonos sociais e direitos adquiridos por todos os seus trabalhadores ao
longo de 20 anos"
 
Poderão existir impactos consideráveis para as famílias que se deslocam na época natalíciaFoto D.R.
A Portway lamentou o pré-aviso de greve do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil
(SINTAC), para 27, 28 e 29 de dezembro em Lisboa, Porto, Faro e Funchal, considerando não
existirem fundamentos para a paralisação.
 
"(...) A Portway lamenta a realização desta ação de protesto, para a qual não existem fundamentos",
refere a empresa num comunicado enviado à agência Lusa, notando não compreender a posição do
SINTAC e estranhar os motivos da greve, "totalmente desajustados da realidade da empresa".
 
O SINTAC decidiu avançar com um pré-aviso de greve na empresa Portway de Handling de Portugal,
SA, detida pelo grupo Vinci, porque a empresa, "através dos seus administradores pertencentes ao
Grupo Vinci, respondeu com a denúncia do acordo de empresa em vigor e não cumpriu o devido
descongelamento de carreiras no passado mês de novembro, conforme tinha assinado em 2016".
 
Num comunicado enviado ontem de manhã, o sindicato refere que, "como se ainda não bastasse", a
empresa "começou a cortar abonos sociais e direitos adquiridos por todos os seus trabalhadores ao
longo de 20 anos, não reconhecendo assim todo o esforço dos trabalhadores ao longo dos anos, e
tudo isto com um único objetivo, o de não baixar os seus lucros a fim de poder encher ainda mais os
cofres do Grupo Vinci".
 
O sindicato sublinha ainda que, "durante três anos, os trabalhadores viram os seus aumentos e
progressões de carreira congelados, a fim de melhorar a saúde financeira da empresa, e contribuíram
imenso" para o seu crescimento.
 
A empresa afirma que "cumpre escrupulosamente a lei e toda a regulamentação aplicável, tanto ao
nível da legislação laboral como em termos de acordos e protocolos aplicáveis à empresa", pelo que
"não reconhece fundamentos para esta paralisação".
 
"A Portway procedeu em novembro à aplicação das tabelas remuneratórias convencionadas e à
aplicação das restantes condições remuneratórias previstas no Acordo de Empresa em vigor, o que
representou um aumento médio de cerca de 8% nas remunerações", assinala.
 
Recorda que foi "desenvolvida a negociação de um novo acordo de empresa, que não foi possível
assinar por indisponibilidade do SINTAC após fecho da negociação", mas a Portway "declarou, desde
logo, a disponibilidade para diálogo futuro", que mantém "com todos os parceiros sociais", apelando
para o "retomar das negociações no sentido de evitar esta paralisação".
 
"A Portway apela ao sentido de responsabilidade do SINTAC e alerta que o impacto desta paralisação
pode ser considerável atendendo às datas em que se realiza e à abrangência nacional da mesma",
adverte, notando que "os impactos serão tanto para a Portway e para as companhias suas clientes,
mas há também potencial impacto colateral em todas as companhias aéreas que operam nos
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aeroportos portugueses".
 
"Dada a época em que a greve ocorre, poderão existir impactos consideráveis para as famílias que se
deslocam na época natalícia", alerta ainda a empresa de 'handling'.
 
Já ao final do dia, o SINTAC admitiu desconvocar a greve na Portway se a empresa "assinar um
documento" em que se compromete a "regularizar a progressão de carreiras".
 
SR (MC/ALYN) // VR (Lusa)
 
Há 9 minutos
 
[Additional Text]:
Banner timming
365 Algarve
CCDR
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Serviço de Informações de Seguran-
ça (SIS) enviou nesta semana a to-
das as forças policiais e aos ministé-
rios da Justiça e da Administração 
Interna uma avaliação das ameaças 
e riscos que podem resultar do caso 
de desembarque ilegal dos oito jo-
vens marroquinos, no passado dia 

11 de dezembro, na praia de Monte Gordo. 
A investigação em curso suspeita de que, pelo 
menos, outras quatro pessoas viajaram na 
embarcação, mas que terão conseguido fugir 
antes da chegada da Polícia Marítima. 

Para as secretas, o acolhimento proporcio-
nado a estes migrantes pode ser um fator de 
atração para as redes criminosas de imigra-
ção ilegal que operam naquela região do nor-
te de África. Os jovens, que disseram ter en-
tre 16 e 20 anos, não foram detidos nem pre-
sentes a tribunal, como é a norma em casos 
de imigrantes ilegais - recorde-se os casos 
dos argelinos e marroquinos que tentaram 
fugas em trânsito no aeroporto de Lisboa. 

VALENTINA MARCELINO Marroquinos. 
SIS admite risco 
de nova rota para 
redes criminosas 
Uma avaliação das secretas ao desembarque 
ilegal de migrantes marroquinos no Algarve 
refere que o acolhimento dado em Portugal 
pode ser atrativo para redes de imigração ilegal. 
E há suspeita de que, pelo menos, outros 
quatro jovens fugiram. 

xa 

2007. Evitar abrir 
precedentes 
'-  Os 23 marroquinos que 
desembarcaram no Algarve (junto 
a Olhão) em 2007 foram todos 
detidos e expulsos em cerca de 
dois meses. "A preocupação 
principal era impedir que se 
abrisse um precedente e a costa 
portuguesa pudesse ser utilizada 
por redes de imigração ilegal", 
recorda um inspetor superior do 
SEF que esteve envolvido no 
processo. Na altura era ministro da 
Administração Interna Rui Pereira, 
num governo também socialista 
chefiado por José Sócrates. Os 
migrantes queriam ir para Cádis, 
mas uma avaria no motor do barco 
desviou-lhes o trajeto. 

• 
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A GNR diz 
que os radares 
e as patrulhas 
detetaram 
o barco, mas foi 
confundido com 
uma embarcação 
de pesca local. 
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Os oito estão em regime aberto, a aguardar 
a resposta ao pedido de asilo que lhes terá 
sido sugerido pelo próprio SER com o apoio 
do Centro Português para os Refugiados 
(CPR), que lhes proporciona alojamento 
num hostel e apoio financeiro. 

O SIS salvaguarda que dificilmente Portu-
gal será alvo de migrações marítimas massi-
vas, como acontece em países como Espa-
nha, Itália ou Grécia, mas que, embora sem-
pre secundárias, não se deve afastar um 
cenário de transferência destas rotas migra-
tórias. Seja devido ao reforço de segurança 
no estreito de Gibraltar ou por as organiza-
ções criminosas começarem a utilizar barcos 
com maior capacidade que deixem embar-
cações mais pequenas perto da costa. 

Principalmente por questões geográficas 
e condições do mar, Portugal tem estado fora 
das rotas de imigração ilegal, mas as autori-
dades receiam que, com os outros países a 
blindarem cada vez mais as suas costas, o 
transporte dos oito jovens possa ter sido um 
teste à capacidade nacional, não só de dete-
tar estas pequenas embarcações antes de 
chegarem a terra, mas também em relação 
ao acolhimento. Portugal não é apontado 
como o destino de primeira escolha para este 
género de migrantes, mas como a porta mais 
fácil para entrar na União Europeia. 

GNR detetou, mas desvalorizou 
Os jovens, recorde-se, foram vistos por po-
pulares nas dunas da praia de Monte Gordo, 
segundo testemunharam alguns populares 
que alertaram a Polícia Marítima Questio-
nada pelo DN sobre o que tinha falhado no 
Sistema Integrado de Vigilância Comando e 
Controlo (SIVICQ que tem um poderoso sis-
tema de radares em toda alinha de costa, a 
GNR, que opera este equipamento, nega 
qualquer falha, mas revela que "confundiu" 
a embarcação com um barco de pesca local. 

Na verdade, segundo o gabinete de comu-
nicação do comando-geral, "o SIVICC dete-
tou a embarcação em causa". No entanto, 
"considerando o histórico das abordagens 
àquela praia por embarcações de madeira, 
as características do trajeto que seguiu e do 
local onde se deu o desembarque (utilizados 
frequentemente por embarcações de pesca 
locais, idêntica aesta), não foi a embarcação 
que transportava os migrantes classificada 
com nível de risco de interesse". A GNR acres-
centa ainda que "as patrulhas terrestres devi-
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gilância" também "detetaram o embarque". 
Apesar dos alertas do SIS e de ainda estarem 
muitas perguntas por responder sobre o 
caso, a GNR afirma que "a ocorrência em 
análise não resultou na alteração dos níveis 
de risco no troço de fronteira do Algarve, sen-
do que a Guarda, através do patrulhamento 
costeiro e marítimo, os quais se encontram 
interligados como SIVICC, continuará a as-
segurara vigilância permanente da costa 
portuguesa e do mar territorial". 

As dúvidas dos investigadores 
Ao que o DN soube junto de fontes do SEF 
que estão a acompanhar o processo, existem 
ainda várias dúvidas por esclarecer. Uma de-
las, que está a preocupar especialmente as 
autoridades, é a suspeita de que, pelo menos, 
outras quatro pessoas também desembarca-
ram em Monte Gordo, mas estarão em fuga. 
Os inspetores do SEF terão encontrado na 
embarcação algumas pistas a apontar para 
essa possibilidade e essa hipótese está a ser 
vista também com preocupação pelas auto-
ridades de Espanha, país que terá sido o des-
tino destes desaparecidos. Os oito marroqui-
nos detetados também disseram que que-
riam ir para aquele país- Portugal seria só a 
'placa giratória- mas depois do acolhimen-
to já admitiam ficar em Portugal. 

Outra questão em aberto é saber as condi-
ções e os meios de viagem do grupo. Os jovens 
garantem que fizeram toda a travessia naque-
Ia embarcação. No seu relatório de análise, o 
SIS duvidadas declarações dos marroquinos 
e essamesma desconfiança é partilhada pela 
generalidade das entidades envolvidas. Logo 
após a chegada, perante as alegações dos jo-
vens de que teriam chegado ao Algarve por 
engano, RuiVasconcelos deAnctrade, coman-
dante local da Policia Marítima de Vila Real de 
Santo António, partilhou como DN as suas 
dúvidas. "Podem ter derivado, devido às cor-
rentes. Mas é um pouco estranho, porque a 
embarcação tinha motor e GPS. Como motor 
poderiam contrariar a deriva", disse ao DN. "E 
a previsão meteorológica não parece apontar 
no sentido de haver derivação para aqui." De 
resto, o barco estava equipado com GPS e os 
motores estavam a funcionar. 

Mas há mais sinais acimentarem estas des-
confianças. Os jovens alegaram que tinham 
partido de El)adid (que foi de posse portugue-

 

continua na página seguinte » 

Os jovens 
desembarcaram 
neste velho barco 
de madeira, 
com seis metros, 
sem qualquer 
cobertura. 
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Felipe Pathé Duarte. Investigador 

"Cooperação e 
apoio a estratégias 
nacionais 
são a chave" 

A chegada dos jovens marroquinos pode ter sido um 
teste para uma nova rota migratória? 
Será demasiadamente especulativo dizer que sim. Con-
tudo, é preciso ver que no último ano têm chegado cada 
vez mais migrantes à Europa por uma rota que os leva 
de Marrocos para Espanha, em detrimento da habitual 
que os faz chegara Itália via Líbia (rota central) ou à Gré-
cia via Turquia (rota leste). Repare-se também que mes-
mo quando o número de migrantes que chegaram à Eu-
ropa diminuiu em geral em 2018, a rota de migrantes de 
Marrocos para Espanha teve um aumento acentuado. 
Quais os fatores que podem favorecer ou impedir que 
essa rota possafuncionar? 
Cooperação e apoio a estratégias nacionais são a chave. 
Mas, apesar de todas medidas, Marrocos tomou-se o 
principal ponto de partida para quem cruza o norte de 
Africa para a Europa, ultrapassando a Líbia (que agora 
tem guardas costeiras financiadas e treinadas pela UE 
que patrulha). 
Qual é neste momento a atratividade de Portugal para 
esta migração do norte de Africa? 
A mesma que Espanha: proximidade geográfica e inser-
ção no espaço europeu. É preciso também ver de acor-
do com dados da OCDE que Portugal é o segundo país 
onde a imigração está a crescer mais rapidamente. 
O mesmo relatório destaca como fator a mudança nadei 
de imigração referente ao processo de regularização de 
migrantes sem documentos - que prevê que os migran-
tes empregados e que tenham descontado para a Segu-
rança Social há mais de um ano possam solicitara regu-
larização por motivos humanitários (mesmo que não 
consigam demonstrar prova de entrada legal no país, o 
que antes era um requisito). 
Pordigal é um paísquetem promovicloa vinda de 
imigrantes. Que limitesdevem sertidosem conta? 
A capacidade de integração é o principal limite que deve 
ser tido em conta. 
Em2007, os2.3 marroquinos que também chegaram 
ao Algarvenãotiveram o mesmo acolhimento por parte 
das autoridades portuguesas-foram todosobrigados 
a regressaràorigem. Oque mudou equais osdscos? 
Os riscos, para já, não são nenhuns. Mas devemos ter a 
noção de que os principais riscos que os fluxos migrató-
rios trazem são a incapacidade da União Europeia em 
projetar e implementar políticas efetivas de gestão da mi-
gração (tanto interna quanto externamente); a falha em 
melhorar e manter a coesão social entre grupos de mi-
grantes; e, sublinho, o uso contínuo da migração como 
ferramenta discursiva para polarização política e social. 
Como podem asautoridadesequilibraro sentido huma-
nitário em decisões desta natureza com a responsabili-
dade de segurança? 
Com bom senso. Tudo dependerá, como disse anterior-
mente. da capacidade de integração. 1-lá urna tendência 
para securitizar a questão das migrações, seja no discur-
so académico científico seja nas narrativas políticas ou 
nas agendas mecliáticas. Mas, factualmente, é dificil es-
tabelecer um nexo causal entre o aumento do fluxo mi-
gratório e o aumento da insegurança. Ainda assim, há 
essa perceção. V.M. 
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sa, com o nome de Mazagão), cinco dias an-
tes ( ver mapa em baixo). No entanto, fonte po-
licial confidenciou ao DN que "os inspetores 
do SEF que falaram com eles notaram que al-
guns tinham barba feita e cheiravam a after-
shaveP, além dos telemóveis com as baterias 
carregadas com capacidade para o jovens gra-
varem um vídeo deles próprios quando esta-
vam achegara costa algarvia-nestas imagens 
contam-se pelo menos 12 jovens. 

Os riscos de decisões isoladas 
"Enquanto todas as dúvida não foremdevida-
mente esclarecidas, não devia ser tomada ne-
nhuma decisão de definitiva quanto ã perma-
nência ou não destes migrantes", acsinalaAn-
tónio Nunes, presidente do Observatório de 
Segurança, Criminalidade Organizada e Ter-
rorismo (OSCOT). Este analista de segurança 
lembra que"Portugal não tem sofrido pressão 
migratória marítima, mas quando acontece 
fica sempre a interrogação sobre se podem es-
tar a ser experimentadas novas rotas de imi-
gração ilegal para a UE e se isto foi um teste 
para verificar como funciona a vigilância e a  

reação das autoridades". Para o dirigente da 
OSCOT "se do ponto de vista humanitário o 
governo esteve bem em acolher e facultar 
todo o apoio a estes migrantes, também não 
pode deixar de acautelar os possíveis efeitos 
que pode ter esta decisão". Logo à partida por-
que "a política do país é diferente da do resto 
da UE, pode estar-se a criar uma tendência 
para os fluxos migratórios ilegais se dirigirem 
mais para Portugal, onde fica a ideia que é 
mais fácil entrar. Se não se integrar estas posi-
ções numa política europeia é complicado. 
Não devemos nesta matéria tomar decisões 
próprias, mas integradas". 

"Se do ponto de vista 
humanitário Portugal 
esteve bem, é preciso 
acautelar os efeitos 
desta decisão': 

Mohamed Ameur, presidente da Comuni-
dade Marroquina em Portugal, não acredita 
que Portugal possa "vira ser um destino de flu-
xos migratórios marroquinos, salvo casos iso-
lados". Ameur, que está no nosso país há 30 
anos, aponta "o problema da língua e os salá-
rios baixos" como principais obstáculos. Ro-
tas de imigração para Portugal "só como trân-
sito para países do norte da Europa, onde as 
comunidades marroquinas são maiores". 

Em Marrocos há vários pontos de partida 
destes fluxos migratórios para Espanha, com 
destaque para o estreito de Gibraltar, onde o 
movimento de pequenos barcos tem aumen-
tado significativamente. Os destinos são qua-
se sempre Málaga, Almeria, Ceuta e Melilha. 

Do lado do Atlântico, na linha de costa en-
tre Larache e Kenitra, as autoridades marro-
quinas registaram um aumento de quase 
40% de migrantes em direção a Cádis. Foi de 
Kenitra (a norte de Rabat), aliás, que saíram 
os 23 marroquinos para Espanha, mas que 
acabaram desviados para Olhão, em 2007 
(ver caixa ao lado). Foi também desta zona 
ocidental da costa a sul da Casablanca, El Ja-
did, que estes jovens terão começado a sua 
longa viagem. 

Aumentam fluxos 
de Marrocos 

›- A rota marítima de imigraçao 
ilegal em direção à Europa que 
mais aumentou no último ano, 
segundo dados da Frontex, foi a 
do Mediterrâneo Ocidental - mais 
do dobro do que em 2017. Nesta 
rota os principais pontos de 
partida estão na costa marroquina 
e é do lado do Atlântico que a 
pressão tem sido maior, com as 
redes dominadas por grupos 
étnicos locais. Tanto o grupo de 23 
marroquinos que desembarcaram 
no Algarve em 2007, como os 
jovens migrantes do passado dia 
11, saíram desta zona - Kenitra e 
El Jadid - onde estes movimentos 
cresceram cerca de 40%. 

As rotas e os números 
da migração para 
a Europa 
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Imigração ilegal 
SIS admite risco de nova 
rota de redes criminosas 
Uma avaliação das secretas ao recente desembarque de grupo de migrantes 
marroquinos no Algarve diz que o acolhimento dado pode ser atrativo para redes de 
imigração ilegal. E há suspeita de que, pelo menos, outros quatro jovens fugiram. -P 04 

Adriana está a ajudar 
a reescrever a história 
dos refugiados 

1864. 
De um lado para o outro 
suplemento de 32 páginas 
dedicado aos migrantes 
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Liverpool-Flamengo Duelos 
de uma final com (lois estilos 
de futebol ofensivo _R„. 

Entrevista a Siza 
Vieira "Prevemos 
para o ano 2021 
desdobramento 
de escalões no IRS 
para a classe média" 
- Dinheiro Vivo 

Fantasma 
do Orçamento 
limiano preocupa 
bancada do PS 
- P. 08 

Anselmo Borges 
"A lei do celibato 
obrigatório não 
tem fundamento 
bíblico. Jesus não 
impôs essa lei" 
- P.24 

Opinião 
Jesus Menino 
visto por 
António Araújo 
- P. 54 

PUBLICIDADE 

CIL • 
cu jo  

Chegou, 
o Natal, 
iriàs pode 4. 
scr. diferente  . 
cisto ano! 

veja no interior 

Patada 
connnerifc eurs esteei  o e 
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SAGRES 

Promontório 
vai ter museu 
13  A Direção Regional de 
Cultura do Algarve lançou o 
concurso público interna-
cional para a empreitada do 
Centro Expositivo e Instala-
ção Museográfica no Pro-
montório de Sagres, conce-
lho de Vila do Bispo, um in-
vestimento de 1,5 milhões de 
ouros. O anúncio do proce-
dimento para a execução da 
empreitada já foi publicado 
em Diário da República. O 
prazo para apresentação de 
propostas é de 30 dias. *LUSA 
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Finlandeses elegem empresa nortenha para construir resort de luxo em Loulé
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/12/2019

Meio: ECO - Economia Online Autores: Fátima Castro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d4bf185a

 
Já arrancou a construção das residências de luxo integradas no projeto Viceroy Hotel. O grupo
finlandês Pontos vai investir, a nível global, mais de 260 milhões de euros na concretização do projeto.
 
A construtora Gabriel Couto, localizada em Vila Nova de Famalicão, foi a eleita para a construção do
empreendimento imobiliário de luxo, o "Ombria Resort". O projeto consiste na construção de um hotel
cinco estrelas, o Hotel "Viceroy", e a residências de luxo "Viceroy Residences". A abertura está
prevista para o início do ano de 2022.
 
"É uma enorme honra fazer parte do desenvolvimento e construção do Ombria Resort, um
emblemático empreendimento turístico que será, indubitavelmente, uma referência e um ícone de
excelência para o turismo e setor residencial em todo o país, e em particular na região do Algarve. A
adjudicação deste projeto exigente e desafiante é um sinal inequívoco da confiança que o Ombria
Resort deposita na capacidade técnica, experiência e competências da Gabriel Couto na construção de
grandes projetos hoteleiros e/ou imobiliários", frisa Daniel Costa, diretor comercial da construtora
nortenha que conta com 70 anos de experiência.
 
O Ombria Resort será um empreendimento de luxo, com uma área total de 153 hectares, localizado a
sete quilómetros a norte de Loulé e a 20 quilómetros das praias e do aeroporto de Faro. As 'Viceroy
Residences at Ombria Resort' são constituídas por 65 apartamentos de tipologias T1 e T2, com áreas
entre os 70 e os 173 metros quadrados. Cada apartamento terá uma cozinha equipada, sala, quartos,
casas de banho e varandas. Algumas destas branded residences terão também um jardim privado,
uma piscina ou um jacuzzi.
 
Já o hotel Viceroy vai contar com 76 quartos e suites de luxo, seis restaurantes, piscinas, spa, ginásio,
kids club e um observatório astronómico. Para além do hotel Viceroy e das Viceroy Residences, o
Ombria Resort verá crescer nos próximos meses, um centro de conferências e um campo de Golfe com
18 buracos.
 
O grupo finlandês, Pontos Group vai investir mais de 260 milhões de euros na concretização do
projeto. Segundo o comunicado enviado pela Ombria Resort "este investimento dará um encaixe fiscal
ao Estado português de cerca de 153 milhões de euros até 2030".
 
"Estamos ansiosos pela abertura do Viceroy Hotel & Residences at Ombria Resort em 2022, que
marcará a entrada da nossa marca em Portugal. Serão as primeiras Viceroy branded residences na
Europa, o que é um progresso substancial no desenvolvimento da nossa marca neste continente",
destacou Bill Walshe, CEO do grupo, em comunicado.
 
O Ombria Resort tem como objetivo principal ser pioneiro de uma nova geração de resorts de baixa
densidade de construção, em que a sustentabilidade, o meio ambiente e o apoio à natureza e
património local são prioridades.
 
Ombria Resort
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“Renda Segura” será lançado em janeiro e pretende recolher  
mais 1000 fogos para o programa de rendas acessíveis.  
Senhorios recebem rendimento fixo e isenções fiscais, sem risco

Medina procura senhorios. 
Quer arrendar-lhes a casa

preço, ao passo que, no caso de Lisboa, 
o preço não precisará de descer tanto, 
o que poderá alargar-lhe a margem; e, 
no programa municipal, o risco pelas 
flutuações do mercado, pelo incum-
primento do contrato e a gestão do 
prédio correm por conta da Câmara. 
Com este enquadramento, Fernando 
Medina crê ter para oferecer em Lis-
boa um produto “de confiança, com 
baixo risco e atrativo do ponto de vista 
do mercado”.

Subida do IMT compensa

O objetivo é pegar nestas casas e sor-
teá-las. O preço que a autarquia paga-
rá pelas rendas será superior ao que 
cobrará aos seus inquilinos, famílias 
da classe média alargada que se can-
didatem por sorteio (ver condições na 
caixa), mas Fernando Medina também 
conseguiu neste OE forma de financiar 
a diferença: através do imposto muni-
cipal sobre imóveis (IMT).

No documento aprovado no início 
desta semana o Governo propõe que 
os prédios que sejam transacionados 
acima de um milhão de euros pas-
sem a pagar uma taxa fixa de 7,5% 
de IMT (contra os 6% atuais) e, na 
contabilidade da autarquia esta dife-
rença renderá mais €4 milhões por 
ano. “Aproveitamos as dinâmicas do 
mercado imobiliário em Lisboa para 
conseguirmos responder ao problema 
da falta de procura”, assinala o presi-
dente da autarquia, que, à neutrali-
dade do programa junta ainda o seu 
baixo risco: “A CML é senhoria de 120 
mil pessoas, largos milhares dos quais 
em regime de renda convencionada; 
tem experiência de gestão de imóveis 
e tem capacidade de execução de dí-
vidas”, assinala. 

O “Renda Segura” é mais um eixo do 
programa de rendas acessíveis, que a 
autarquia desenhou para colocar no 
mercado entre 5 a 7 mil novos fogos. 
Neste momento correm obras em 11 
prédios comprados à Segurança So-
cial, para 250 habitações dirigidas à 
classe média e 350 quartos para es-
tudantes, a par com um projeto de 
edificação de 3000 casas em terre-
nos camarários, com a construção e 
exploração diretamente entregues à 
autarquia. Os projetos de construção 
em parceria com privados, que se atra-
saram devido à recusa de atribuição de 
visto prévio pelo Tribunal de Contas, 
começam agora a ser desbloqueadas.

ddinis@expresso.impresa.pt

David Dinis  
e Elisabete Miranda

F
ernando Medina quer 
convencer os proprietá-
rios de Lisboa a arren-
dar as suas casas à autar-
quia, pagando-lhes uma 
renda fixa durante 5, 10 
ou 20 anos, sem risco e 
acrescida de generosas 
isenções fiscais. O objeti-

vo é subarrendar estes imóveis às famí-
lias da classe média, a preços acessíveis.

O programa será anunciado já em 
janeiro e, com ele, a autarquia espera 
conseguir destinar mais 1000 casas 
ao programa “renda acessível”, que 
arrancou este mês com uma procura 
muito superior à oferta (registaram-se 
4 mil famílias para apenas 120 casas).

A medida destina-se a três grupos de 
proprietários — os que têm os prédios 
em alojamento local, os que têm casas 
desocupadas, e os senhorios com pré-
dios livres para arrendar (transição de 
contratos existentes não são elegíveis) 
— e vem com um pacote de incentivos.

Fernando Medina oferece-se a ficar 
com as casas por períodos que vari-
am entre os 5 e os 20 anos, consoan-
te a vontade do proprietário, por um 
preço fixo, a acordar previamente. A 
renda não acompanhará os preços de 
mercado, mas não precisará de andar 
muito longe deles — por exemplo, por 
um T3 com 75 m2, a autarquia admite 
pagar uma renda mensal até €900 
(ver caixa). Os alojamentos locais que 
estejam equipados poderão ter uma 
majoração, quem precisar de dinheiro 
para obras poderá pedir adiantados 
até 2,5 anos de rendas e, no fim do 
contrato, poderá haver lugar a dois a 
quatro meses de renda adicional para 
obras de recuperação. O risco pelas 
flutuações do preço de mercado, pelo 
incumprimento do contrato pelos in-
quilinos e a gestão do prédio correm 
por conta da CML.

O empurrãozinho de Costa

Mas não é só. Ao programa, que a 
autarquia batizou sugestivamente 
de “Renda Segura”, Fernando Medi-
na junta ainda três aliciantes fiscais, 
que conseguiu negociar com António 
Costa nesta proposta de Orçamento 
do Estado.

Os proprietários que alinhem no pro-
grama, arrendando as suas casas à au-

Medina quer dar 
empurrão definitivo 

ao arrendamento 
acessível

tarquia, beneficiarão da isenção de IRS 
e de IRC sobre as rendas que recebem, 
durante todo o período do contrato. E 
quem o faça através de conversão de 
um alojamento local livra-se das mais-
-valias suspensas, que representam um 
ónus pesado.

Do seu lado, a Câmara de Lisboa ga-
rante a isenção de IMI que incide sobre 
a propriedade do imóvel e, com este 
pacote, acaba por ficar com um regime 
muito semelhante ao que foi criado 
em paralelo pelo Governo. Com duas 
diferenças: no programa do Governo o 
senhorio está obrigado a praticar uma 
renda inferior a 20% da mediana do 
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IDEIAS-CHAVE DO PROGRAMA

Condições para os senhorios 
“Renda segura” garante uma 
rendibilidade fixa aos senhorios, 
eliminando-lhes o risco:

  ^ Garantia de rendimento fixo 
durante o contrato, eliminando 
riscos de incumprimento

  ^ Não fica exposto às flutuações da 
procura

  ^ Não tem de lidar com o inquilino
  ^ Isenção de IRS e IRC sobre as 

rendas; isenção de IMI 
  ^ Isenção de mais-valias na 

conversão do alojamento local em 
arrendamento

  ^ Valores máximos que a CML  
está disposta a pagar aos senhorios, 
por mês: T0 (35 m2): €450;  
T1 (50 m2): €600; T2 (65 m2): €800; T3 
(75 m2): €900; T4 (90 m2): €1000

Condições para os inquilinos 
As condições seguem as regras 
gerais do programa renda acessível:

  ^ São elegíveis famílias que ganhem 
entre o salário mínimo (por cada 
pessoa com rendimento) e os €35 mil 
ou os €45 mil por ano (consoante seja 
um ou dois a ganhar). Há uma 
majoração de €5 mil por filho

  ^ A renda a pagar corresponde a 
30% do rendimento líquido 
declarado. Por cada filho há uma 
redução de dois pontos percentuais 
na taxa de esforço

  ^ A tipologia das casas depende do 
tamanho do agregado. Por exemplo, 
uma pessoa só pode candidatar-se a 
um TO ou T1. Duas pessoas no 
máximo a um T2. Página 10



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,45 x 14,18 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 84083912 21-12-2019

SOLUÇÕES DE LEASING PARA EMPRESAS
O FIM DO ANO ESTÁ A CHEGAR. AINDA ESTÁ A TEMPO DE AVALIAR AS OPORTUNIDADES FISCAIS DO LEASING*.
FAÇA JÁ O SEU CONTRATO NUMA AGÊNCIA OU GABINETE CAIXA EMPRESAS.

*Crédito concedido pela Caixa Leasing e Factoring, Sociedade Financeira de Crédito, S.A. .SAIBA MAIS NA CAIXA.
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A TEMPO DAS ÚLTIMAS PRENDASR61

Rui Pinto:  
“Benfica é um polvo 
de influência”

Na primeira entrevista 
desde que está preso 
em Portugal, o rosto do 
Football Leaks fala do seu 
caso, de pirataria e futebol

Acusado de 147 crimes pelo Mi-
nistério Público, Rui Pinto vai 
passar o Natal na prisão. “Será 
duro... mas temos de fazer sa-
crifícios”, afirmou numa en-
trevista à revista “Der Spiegel”, 
que o Expresso publica na ínte-
gra. Rui Pinto ataca o Benfica, 
pela influência que tem sobre 

“a elite da nação”. “O Benfica 
está bem ligado aos polícias, 
aos procuradores e aos políti-
cos”, declara. Insiste não ser 
um hacker e acusa o Ministério 
Público de lhe ter pedido para 
se incriminar. Também aponta 
o dedo ao Eurojust. Rui Pinto 
admite como “totalmente vá-
lido” o debate sobre se é um 
denunciante ou um criminoso, 
mas apela a que o foco esteja 
nas denúncias que fez através 
do Football Leaks e não na sua 
pessoa. P36

Marcelo falou com 
Ventura sobre Ferro
Marcelo Rebelo de Sousa 
aproveitou a audiência com 
André Ventura sobre o OE 
para defender o presidente da 
AR, que anda em guerra com 
o líder do Chega! O PR expli-
cou-lhe que Ferro Rodrigues 
é muito institucional e apenas 
quer defender as instituições. 
Para Marcelo, a melhor for-
ma de não dar gás a Ventura é 
retirar-lhe argumentos.

MAAT só em março
O Museu de Arte, Arquitetura 
e Tecnologia (MAAT), em Lis-
boa, encerrado desde quinta-
-feira devido à queda de parte 
do teto por fortes rajadas de 
vento, reabre a 27 de março.

BPN já consumiu  
€5 mil milhões
Os portugueses tiveram de co-
locar no Banco Português de 
Negócios, até 2018, €5 mil mi-
lhões, mas os encargos podem 
subir a €6 mil milhões devido 
às sociedades estatais que her-
daram os ativos tóxicos.

Netflix abre bar
O serviço de streaming esco-
lheu Lisboa para a abertura 
de um bar dedicado à série 
“The Witcher”, criada a par-
tir dos livros de Andrzej Sap-
kowski e protagonizada por 
Henry Cavill. O espaço fica 
localizado no Cais do Sodré.

24h

Bug do 
Milénio 
volta em 
janeiro 
de 2038 P20

E quando a 
inteligência 
artificial 
nos 
superar? R38

A guerra 
da CIA 
contra 
Salazar R30

Jiadistas 
portugueses 
eram temidos 
até no Daesh

Frequentaram a mesquita 
de Lisboa mas não se 
davam com a comunidade 
islâmica portuguesa P17

ANA recusa 
comprar ferries 
para aeroporto 
do Montijo

Concessionária do 
aeroporto de Lisboa vai 
criar dois fundos para 
responder às questões 
ambientais levantadas

A ANA — Aeroportos de Portu-
gal vai criar dois fundos para a 
mitigação e compensação dos 
impactos ambientais, um para 
o aeroporto de Lisboa e o ou-
tro para o futuro aeroporto do 
Montijo, avançou ao Expresso 
Thierry Ligonnière, presidente 
da concessionária. P40

Medina 
aluga casas 
a senhorios 
e coloca-as 
com rendas 
baixas

“Renda Segura”, a lançar 
em janeiro, pretende 
recolher mais mil fogos 
para o programa de 
rendas acessíveis

Fernando Medina quer con-
vencer os proprietários de Lis-
boa a arrendar as suas casas à 
autarquia, pagando-lhes uma 
renda fixa durante cinco, 10 
ou 20 anos, sem risco e acres-
cida de generosas isenções fis-
cais. O objetivo é subarrendar 
estes imóveis às famílias da 
classe média, a preços acessí-
veis. A medida destina-se aos 
que têm alojamentos locais, 
casas desocupadas e senho-
rios com prédios livres para 
arrendar. P5

DUAS  
DEZENAS DE 

ESCOLAS 
SUSPEITAS DE 
SUBIR NOTAS

ESCOLAS 
PÚBLICAS 

PREPARAM 
MELHOR 
ALUNOS 
PARA O 

SUPERIOR
P14
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Centeno  
abre porta  
de saída
> Recandidatura ao Eurogrupo? 
“Defendo a limitação de mandatos” 
> Banco de Portugal? “Não vejo 
qualquer incompatibilidade”

ENTREVISTA AO MINISTRO DAS FINANÇAS

> PR: “Centeno tem sido vital”  
> Não há mais dinheiro para a 
Função Pública > Residentes não 
habituais enfrentam mudanças  
> Governo antecipa negociações 
com Bloco de Esquerda e PCP P6a9 e E6a13

Marcelo quer  
OE aprovado  
à esquerda
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Mais casas 
a rendas 
acessíveis 
em Lisboa 

Câmara pretende 
arrendar e subalugar 
à classe média 

HABITAÇÃO  A Câmara Mu-
nicipal de Lisboa (CML) vai 
arrendar casas a proprietá-
rios de imóveis, por toda a 
cidade, para depois subalu-
gá-las a famílias e jovens da 
classe média, anunciou o 
presidente da CML, Fernan-
do Medina, anteontem nas 
redes sociais. O novo pro-
grama chama-se Renda Se-
gura e deverá ser lançado 
em janeiro. A autarquia vai 
subarrendar os fogos, me-
diante acordos com os pro-
prietários, por um período 
entre cinco a 20 anos, e dis-
ponibilizá-los na bolsa de 
casas do Programa Renda 
Acessível (PRA), aberto há 
12 dias. 

O município lisboeta quer 
arrendar casas a detentores 
de Alojamento Local (AL), 
edifícios devolutos, degra-
dados ou à venda. A renda 
será fixa e "de acordo com a 
disponibilidade do proprie-
tário", explica Medina. Em 
contrapartida, a CML ofere-
ce benefícios fiscais aos do-
nos dos imóveis, como 
isenção de IRS, IRC e IMI. 
Os proprietários de AL tam-
bém não terão de pagar as 
mais-valias decorrentes do 
encerramento da sua ativi-
dade ou conversão de AL 
para um contrato de arren-
damento, avança ainda o 
autarca. 

ELEVADA PROCURA 

Após chegar a acordo com os 
donos dos imóveis, a autar-
quia irá subarrendar os fo-
gos a preços que nunca ul-
trapassarão um terço do 
rendimento líquido mensal 
das famílias. Esta é uma for-
ma de "ter um conjunto 
mais significativo de casas 
rio portal Habitar Lisboa", 
explicou Medina. 

Os resultados da primeira 
bolsa de 120 casas do PRA -
aberta a 12 de dezembro - se-
rão conhecidos em feverei-
ro. Até agora, a autarquia já 
recebeu 4000 candidaturas, 
confirmando-se assim a ele-
vada procura por habitação 
na capital.• sonAciusnNo 
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ACORDO 
0000, 

DINHEIRO 

Por amor à sua carteira, mande-os bugiar! 
1. 

CAMILO LOURENÇO 
Analista de economia 

camilolourenco®gmail.com 

A Câmara de Lisboa tem um programa 
para arrendar habitações e colocá-las no 
mercado a preços (rendas) acessíveis. 
Para convencer os proprietários de ha-
bitações em alojamento local, ou com ca-
sas por arrendar, vai dar benefícios fis-
cais em sede de IRS e IRC. Na prática, a 
Câmara arrenda os fogos por prazos de 
5, 10 ou 20 anos, garante o pagamento 
das rendas aos donos e gere os imóveis. 
Além disso, os proprietários que preci-
sem de obras nos imóveis podem pedir 
adiantadas rendas até 30 meses. Mais: a 
gestão dos imóveis, durante o contrato,  

fica a cargo da autarquia. 
Que juízo merece este programa? E 

atraente. E corresponde àquilo que o Es-
tado deve fazer, se quer resolver o pro-
blema da habitação: em vez de dificultar 
a vida aos senhorios, deve convencê-los 
a "colaborarem" com o Estado na reso-
lução de um problema social. 

Vale a pena aceitar o desafio? Só se não 
tiver amor ao seu dinheiro: o Estado é 
tudo menos confiável. Veja o que sucedeu 
com o alojamento local. Até há um ano 
quem recuperasse imóveis na zona histó-
rica pagava zero de I M I. E os rendimen-

  

tos eram tributados a 35% (já de si um 
exagero). Os investidores compraram 
imóveis e recuperaram-nos. Passado um 
ano o Estado decide acabar com a isenção 
de IM I e sobe o imposto para 50%. Deso-
nestidade pura, típica do Socialismo!!! 

É por isso que deixo um conselho aos 
proprietários de imóveis que Fernando 
Medi na quer convencer: mande-os pas-
sear! O Estado não é sério. Daqui a uns 
anos a mesma autarquia que lhe prome-
teu mundos e fundos decide, unilateral-
mente, mudar os termos do contrato. É só 
olhar para o alojamento local. • 
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CAMILO 
LOURENÇO 

"O Estado é tudo 
menos confiável. 

Veja o que sucedeu 
com o alojamento 

local." 
PÁGINA 29 
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BOOK!NG 

MUDANÇA DE REGRAS 
A plataforma Booking, para 
reservas de alojamentos tu-
rísticos, vai fazer mudanças 
até ao verão, após a Comissào 
Europeia ter exigido que a 
apresentação das ofertas, 
descontos e preços seja ali-
nhada com as regras da UE. 
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Início Breves Abertas candidaturas ao Green Key
 
Abertas candidaturas ao Green Key
 
Dezembro 23, 2019
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) anuncia que se encontram abertas as inscrições ao
galardão internacional "Green Key", Edição 2020.
 
As candidaturas estão abertas até ao dia 31 de janeiro de 2020 para Empreendimentos Turísticos,
Parques de Campismo, Alojamento Local, Restaurantes e Centros de Conferência baseiam-se numa
lista de critérios Green Key. e podem ser realizadas através da Plataforma de Candidaturas.
 
O programa "Green Key" é um galardão internacional que promove o Turismo Sustentável através do
reconhecimento de estabelecimentos turísticos, alojamento local, parques de campismo, restaurantes
e, este ano pela primeira vez em Portugal, centros de conferência que implementam boas práticas
ambientais e sociais, que valorizam a gestão ambiental nos seus estabelecimentos e que promovem a
Educação Ambiental para a Sustentabilidade.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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P /A 

Mercado 
imobiliário ao 
rubro em Gaia 

Preços das casas não param de subir. Custo da 
habitação ultrapassou a média nacional no segundo 
semestre deste ano, acima dos mil euros por metro 
quadrado. E o mais provável é a tendência 
manter-se. As contas municipais agradecem 
o aumento da receita e da atividade económica 

4 

• 

URBANO C A 

 

  

Célia Soares 
locais@jn.pt 

p
ela primeira vez desde o pri-
meiro semestre de 2016, a 
cidade de Gaia registou, no 
segundo trimestre deste 
ano, um preço de habitação 
superior ao valor médio na-
cional: 1031 euros por metro 
quadrado. Os dados são do 

Gabinete de Estudos da Associação dos 
Profissionais e Empresas de Mediação 
Imobiliária de Portugal (APEMIP) e re-
fletem o crescimento do mercado 
imobiliário num concelho que está a 
fervilhar. 

Numa altura em que o setor do tu-
rismo assume um papel de destaque 
e contribui para o crescimento da ati-
vidade económica, ainda é o setor re-
sidencial que regista um maior nú-
mero de transações. Sendo que, nes-
ta categoria, as freguesias da Madale-
na, Canidelo e a União de Freguesias 
de Santa Marinha e São Pedro da Afu-
rada são as que ocupam os lugares do 
pódio, revela ao JN Urbano Luís 
Lima, presidente da APEMIP, subli-
nhando que "o mercado de Gaia está 
muito interessante, tendo vindo a 
registar um aumento na procura e no 
número de negócios realizados, quer  

por cidadãos nacionais quer por es-
trangeiros". 

Para o presidente da Cãmara, Eduar-
do Vítor Rodrigues, a fixação de novos 
habitantes é um dos principais fatores 
que contribuíram para o crescimento 
económico do concelho. "A entrada de 
novos habitantes repercute-se em re-
ceita adicional para o Município, uma 
receita ótima porque não surge do au-
mento de impostos, mas da atividade 
económica", explica o autarca. Essa é, 
aliás, uma das diferenças em relação ao 
que costumava acontecer em anos an-
teriores. 
"Atualmente, o concelho é visto 

como uma extensão da zona urbana do 
Porto e está a crescer porque uma boa 
parte deste crescimento não é dormi-
tório. As pessoas estão a comprar em 
Gaia porque querem viver e trabalhar 
em Gaia", afirma o edil. 

FOGOS NO VALOR DE 335 MILHÕES 
No que toca aos dados oficiais de licen-
ciamentos, o Município assegura que 
os números têm aumentado exponen-
cialmente. Sendo que "no que se refe-
re aos novos pedidos, nomeadamente 
de comunicações prévias, licenciamen-
tos, pedidos de informação prévia e co-
municações de obras isentas de contro-
lo prévio, o crescimento foi de 30%, as-

  

tendendo a perto de dois mil novos pro-
cessos". Uma subida que se traduz em 
muitos milhares de euros. "Relativos 
aos licenciamentos, comunicações pré-
vias e legalizações, os processos entra-
dos em 2019 correspondem a cerca de 
560 mil metros quadrados de constru-
ção, 2250 fogos e um valor total de in-
vestimento de 335 milhões de euros", 
avança a Câmara de Gaia. 

MAIS IMÓVEIS USADOS 
Sublinhando os efeitos positivos para 
a economia do concelho, Eduardo Ví-
tor Rodrigues reconhece que o boom 
do mercado imobiliário também acar-
reta "algumas coisas más, desde o au-
mento do preço da mão de obra e dos 
preços da habitação, ao exagerado au-
mento do alojamento local, que está a 
criar dificuldades ao arrendamento". 

A esperança de obter lucro imediato 
faz com que cada vez mais pessoas se 
sintam atraídas pela ideia de recupera-
rem imóveis devolutos para fazer de-
les negócios de alojamento local. Para 
controlar essa tendência, a Autarquia 
está "a finalizar o zonamento das bol-
sas de alojamento local", uma propos-
ta que será levada a reunião de Câma-
ra no início do próximo ano. 

Segundo o presidente da APEMIP, 
"neste momento o stock imobiliário 

PEDIDOS DE 
LICENCIAMENTO 
TEM AUMENTADO 
EXPONENCIALMENTE 
SECUNDO A APIle 
ATUALMENTE O STOCK 
DE IMBUS USANIS 
E SUPRO!' AO NUMERO 
DE IMM NOVOS 
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Em 2018, foram emitidas 
446 comunicações prévias 
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PORTUGUESES 
E ESTRANGEIROS 
Para a dinâmica da ativida-
de imobiliária no concelho 
de Gaia tem contribuído a 
fixação de novos habitan-
tes. Atualmente, as transa-
ções também são feitas por 
muitos estrangeiros. 
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77 
CASAS POR DIA 

existente é superior em imóveis usa-
dos do que em imóveis novos, o que 
decorre das consequências da inexis-
tência de construção durante o perío-
do de crise económica e financeira em 
Portugal". Aliás, numa altura em que, 
como destaca o presidente da Câmara, 
"a Banca ainda está muito retraída", as 
famílias e os jovens casais deparam-se 
com valores difíceis de suportar na 
hora de comprar ou arrendar casa. 

Segundo Ricardo Guimarães, diretor 
da Confidencial Imobiliário, no tercei-
ro trimestre deste ano, "os preços da 
habitação em Gaia subiram 11,4% face 
ao mesmo período do ano passado, de 
acordo com os dados do Índice de Pre-
ços Residenciais". Para o representan-
te da Confidencial Imobiliário, trata-
-se de um "mercado que está bastante 
dinâmico, sendo aquele onde, no con-
texto da Área Metropolitana do Porto 
(AMP), se vendem mais casas". 

CIDADE GLOBALIZOU-SE 
Se os dados do Gabinete de Estudos da 
APEMIP apontam para um valor de 
1031 euros por metro quadrado no se-
gundo semestre, a tendência de cresci-
mento já é comprovada, também, pe-
los dados relativos à média das transa-
ções residenciais no terceiro trimestre 
deste ano. É que, de acordo com a Con-

 

.„ 

Preços da habitação 

Valor médio Número Valpr total dos 
das vendas (E/m2) de contratos (total) contratos (milhões 5) 
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Freguesias de V. N. Gaia 

  

Valor médio das vendas (61m2) 2.° TAL 2018 2.° TRI. 2019 
Madalena 989 1311 
Canidelo 1084 1291 
UF Santa Marinha e São Pedro da Afurada 976 1148 
UF Mafamude e Vilar do Paraíso 898 1073 
São Félix da Marinha 929 1068 
Arcozelo 937 1042 
UF Gulpilhares e Valadres 923 1013 
Oliveira do Douro 764 891 
UF de Serzedo e Perosinho 770 834 
UF Pedroso e Seixezelo 768 833 
UF Sandim, Olival, Lever e Crestuma 722 822 
UF Grijó e Sermonde 790 819 
Avinhes 742 814 
Canelas 757 802 
Vilar de Andorinho 640 715 
FONTE: APEMIP 

N. " 

fidencial Imobiliário, "em termos de 
preços de venda, Gaia situa a média das 
transações residenciais em 1195 euros 
por metro quadrado". E desengane-se 
quem pensa que só na zona mais urba-
na do concelho se praticam preços aci-
ma dos mil euros por metro quadrado. 

Isto porque, segundo o diretor da 
Confidencial Imobiliário, no terceiro 
trimestre deste ano, "Arcozelo, Cane-
las, a União de Freguesias de Gulpilha-
res e Valadares e a União de Freguesias 
de Pedroso e Seixezelo também regis-
taram vendas acima dos 1100 euros por 
metro quadrado". Para Ricardo Gui-
marães, o aumento da procura em Gaia 
mostra "uma nova realidade que resul-
ta da globalização da cidade, um desti-
no quer turístico quer de empresas e 
profissionais que procuram a sua qua-
lidade de vida e competências". 

Com o aumento da atividade econó-
mica a contribuir "para a diminuição da 
pendularidade entre Gaia e Porto e en-
tre Gaia e Matosinhos", Eduardo Vítor 
Rodrigues aponta vários fatores que, a 
seu ver, contribuem para que muitos 
escolham o concelho de Gaia na hora 
de comprar casa. "O município tem 
inúmeras coisas para oferecer, quer em 
termos de equipamentos e acessibili-
dades quer no que toca à rede de esco-
las e às IPSS", nota o autarca.• 

Foi a média de casas vendi-
das na Área Metropolitana 
do Porto no primeiro tri-
mestre deste ano, segundo 
dados da APEMIP. 

TERCEIRO CONCELHO 
COM MAIS PIPELINE 
De acordo com a Confiden-
cial Imobiliário, Gaia se-
gue-se a Lisboa e Porto na 
lista das cidades com maior 
pipeline registado no pri-
meiro semestre deste ano, 
com a entrada de 767 no-
vos fogos nesse período. 

REGRAS PARA 
ALOJAMENTO LOCAL 
O presidente da Câmara de 
Gaia, Eduardo Vítor Rodri-
gues, assegura que a Autar-
quia quer regular o aloja-
mento local no concelho 
para proteger as famílias e 
filtrar a qualidade dos esta-
belecimentos. 
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a 

c. 

Porto / 

O "mragre" 
das cotonetes 
na Igreja de 
Santa Clara P 8.9 

tac',  Covilhã 
Jovem criou empresa de entrega 
de comida ao domicílio P.10 

Sociedade civil  Guimarães 
Alunos adaptam brinquedos para 
crianças com deficiência RIS 

Preço das casas 
em Gaia atinge 

máximo histórico 

Valor do metro quadrado superou a média naciona_ 
Freguesia da Madalena está no topo da lista. Dinamismo 

da cidac e, aliado ao crescimento do turismo, explica a 
enorme procura e a força da especulação imobiliária F6.7 

João Baptista 
Ator da novela 
"Terra brava" 
não esquece 
á ligação a 
Vila Franca 
de Xira R 15 
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Como aumentar a dimensão 
e a visibilidade da oferta 
de Portugal - uma proposta 

omos um país com muitos séculos de sucessos im-
prováveis. Temos um território que dá palco à auten-
ticidade e à forma única de ser e de receber. Criámos 
um produto improvável e autêntico - "o de sermos 
nós próprios". O sorriso de quem nos visita e o elogio 
de quem nos descobre indiciam a descoberta por par-

 

te de quem "já visitou todos os sítios" e que está perto de desco-

 

brir um segredo bem escondido. De quem nunca sentiu a au-

 

tenticidade que encontra em Portugal. 
Recentemente tive a oportunidade de partilhar esta minha 

visão durante o Summit Shopping Tourism & Economy e, a 
propósito do tema sobre "como aumentar a dimensão e a visibi-
lidade da oferta de Portugal", apresentei uma proposta que con-
sidero fazer sentido partilhar nesta coluna de opinião. 

O turismo de finalidade não está só associado ao charme, ao 
luxo e ao poder de compra. Está sobretudo associado ao turis-

 

mo que valoriza a autenticida-

 

de e a "preservação do desti-

 

O turismo de no", que oferece experiências 
qualidade não está só  personalizadas e que conse-

 

gue superar expectativas. E o 
associado ao charme,  que verdadeiramente nos di-

 

ao luxo e ao poder de  ferencia e coloca como um 
destino de exceção são as 

compra, mas "pessoas", a nossa "hospitali-
sobretudo ao turismo  dade", a forma como "acolhe-

 

que valoriza a mos" e fazemos sentir qual-
quer visitante como se esti-

 

autenticidade e a vesse em casa. 

"preservação do Para aumentar a visibilidade 
da oferta de Portugal no que se 

destino: refere ao turismo de qualida-

 

de, propus que fosse desenvol-
vido um programa que permita atualizar a perceção e a narrati-
va que a Diáspora Portuguesa tem sobre Portugal. Um progra-
ma que seja suficientemente atrativo para que os portugueses 
espalhados pelo mundo revisitem o Portugal que deixaram ou 
que nunca conheceram, e que no regresso sejam embaixadores 
deste Portugal que está a ser descoberto pelo mundo. 

Como enquadramento da proposta citei as sábias palavras de 
Dom José Tolentino de Mendonça a propósito da importância 
da estratégia das comunidades portuguesas: "A ideia da diáspora 
obriga-nos a ir mais longe e a olhar para os emigrantes não ape-
nas como embaixadores da cultura portuguesa mas também 
como coprotagonistas e cocriadores culturais." "Temos de escu-
tar melhor a diáspora, se quisermos compreender e potenciar o 
país que somos." 

Fica a proposta e o desafio. 
Cr,rtt Cvr-srscir—Sr, NA. 
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Reservas  Booking 
obrigada a mudanças 

A plataforma Booking para re-
servas de alojamentos turísticos 
tem de fazer mudanças até ao 
próximo verão, após a Comissão 
Europeia ter exigido que a apre-
sentação das ofertas, os des-
contos e os preços sejam ali-
nhados com as regras comuni-
tárias. Está previsto que a Boo-
king passe a especificar que 
quando apresenta ofertas com a 
indicação de "último quarto dis-
ponível" precise que em causa 
está apenas a sua plataforma. 
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Visabeira investe  
€10 milhões em dois 
hotéis Montebelo  
em Lisboa

Em 2020, o grupo de Viseu vai abrir  
um novo cinco estrelas no Mosteiro de Alcobaça
As obras do novo hotel da Visa-
beira, no Chiado, arrancam no 
início do próximo ano e somam 
€7 milhões aos investimentos 
que o grupo de Viseu está a 
fazer em Lisboa para reforçar 
a cadeia de hotéis Montebelo. 
Em operação, também no co-
ração da cidade de Lisboa, está 
já o Lisbon Downtown Apart-
ments, a unidade que marca a 
estreia da insígnia Montebelo 
Hotels & Resorts na capital.

O novo hotel será um cinco 
estrelas com 49 quartos e é ins-
pirado na obra do ceramista 
português Bordallo Pinheiro 
e no acervo artístico da Vista 
Alegre, marcas detidas pela 
Visabeira. O hotel “tem o al-
vará de construção aprovado e 
inicia as obras de remodelação 
no início de 2020, com conclu-
são prevista para o primeiro 
semestre de 2021”, revela o 
presidente da Visabeira Turis-
mo. Jorge Costa adianta que se 
trata de “um investimento de 
€7 milhões” naquela que será 
a segunda operação dos hotéis 
Montebelo em Lisboa.

A unidade de cinco estrelas 
que surgirá de um imóvel lo-
calizado no Largo Barão de 
Quintela e com entrada pela 
Rua do Alecrim, resulta da 
“rea bilitação de um edifício 
em zona classificada que que-
remos preservar, à semelhança 
do que fazemos quando cons-
truímos em zonas históricas”, 
garante o administrador.

Será o segundo investimen-
to na capital da Visabeira Tu-
rismo, depois do arranque do 
Montebelo Lisbon Downtown 
Apartments, um investimento 
de €3 milhões na Baixa pom-
balina e que iniciou a operação 
este mês.

Estreia no alojamento local

A estreia da marca Montebelo 
em Lisboa colocou no mercado 
de alojamento local 18 aparta-
mentos, que resultam da recu-
peração de edifícios históricos 
localizados na Rua da Prata, 
próximo do Terreiro do Paço e 
do rio Tejo.

O Montebelo Lisbon Down-
town é também “a primeira 
unidade de apartamentos 
da marca Montebelo Hotels 
& Resorts desenvolvida para 
responder a uma procura sen-
tida pelos turistas que desejam 

 maior privacidade com servi-
ços hoteleiros”, revela o admi-
nistrador executivo do grupo. 
Os apartamentos terão servi-
ços hoteleiros, como “receção, 
espaço de restauração, limpe-

za e comodidades”, sustenta.
O Montebelo Lisbon Down-

town Apartments preservou 
a estrutura histórica de três 
edifícios de construção pom-
balina, datados de 1790. O ex-

terior em azulejos, a organiza-
ção de lojas no rés-do-chão e 
apartamentos com pé direito 
generoso e janelas pombalinas 
marcam o traço da reabilita-
ção. Os apartamentos T1 têm 

capacidade para quatro pes-
soas e os T2 para seis.

Jorge Costa lembra que os 
apartamentos marcam a entra-
da da Visabeira Turismo, com a 
marca Montebelo, no mercado 
do alojamento local, naquela 
que será uma operação inte-
grada no grupo.

A Visabeira prepara ainda 
outra abertura para 2020, um 
novo cinco estrelas de char-
me, a abrir numa das alas do 
Mosteiro de Alcobaça, com 
projeto de arquitetura assina-
do por Eduardo Souto Moura 
e que rea bilita o Claustro do 
Rachadouro, onde funcionou 
um antigo asilo, numa ala do 
histórico edifício que estava de-
gradada. A empresa foi a única 
candidata ao concurso lançado 
pelo Governo para rentabilizar 
património histórico no âmbito 
do programa Revive. A conces-
são do Claustro do Rachadouro, 
na ala nascente do mosteiro, 
e jardins envolventes prevê a 
construção de um hotel com 
81 quartos e nove suítes. Serão 
três pisos, incluindo espaço 
para congressos, piscina in-
terior, Spa e  áreas para eventos.

A entrada será pelas trasei-
ras do mosteiro, na Rua Silvé-
rio Raposo, estando prevista a 
construção de uma travessia 
por cima do rio Alcoa.

O hotel “tem conclusão das 
obras prevista para daqui a um 
ano e responde por um investi-
mento de €18 milhões”, revela 
Jorge Costa.

A ambição da Visabeira é 
tornar-se numa “cadeia ho-
teleira nacional”, e em fase 
de licen ciamento está outra 
unidade, esta nas Caldas da 
Rainha.

A empresa, que começou a 
operação hoteleira em Viseu 
com a marca Montebelo e que 
se expandiu para Moçambique, 
onde detém seis hotéis, estuda 
ainda a expansão da insígnia 
para ganhar escala nacional, 
aportando novas localizações 
no sul do país.

Com 12 empreendimentos 
em Portugal e em Moçambi-
que, o Montebelo Hotels & 
Resorts renovou este ano a as-
sinatura da marca, que opera 
com a divisa “Enjoy the Best”.

Amadeu Araújo
economia@expresso.impresa.pt

O novo hotel da Visabeira fica no Chiado e será um cinco estrelas com 49 quartos FOTOS D.R.

Página 22



A23

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 62

  Cores: Cor

  Área: 4,97 x 11,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 84084349 21-12-2019

CONTAS 

Turismo com 
peso de 14,6% 
no PIB 
O setor do turismo em Portugal 
representou 14,6% do Produto In-
terno Bruto, em 2018. Este valor 
repreenta um aumento de 7,7% 
face a 2017, revelou o Instituto 
Nacional de Estatística. Os dados 
indicam ainda que, nesse ano, o 
setor foi responsável por 9% do 
emprego total nacional. Ou seja, 
o emprego ligado à atividade tu-
rística aumentou 8,7%, superan-
do o crescimento do emprego na 
economia nacional (3,4%). Cerca 
de 84% do emprego concentrou-
-se em restaurantes (51,2%), ho-
téis (20,7%) e transporte de pas-
sageiros (12,2%). No entanto, a 
remuneração média por traba-
lhador no setor foi inferior em 
6% à média nacional. 
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O SOBE E DESCE 
DAS PROPOSTAS 
PARA 2020 
Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@sol.pt 

z 

o 

101r 
-3~ 

É no consumo que se verificam os maiores agra-
vamentos de impostos. O alívio poderá ser sen-
tido na conta da luz - mas ainda não se sabe 
bem como - e no IRS de quem tem mais filhos. 
O Governo já anunciou e os portu-
gueses já sabem com o que podem 
contar para o próximo ano. Ain-
da que a proposta de Orçamento 
do Estado para 2020 tenha de ser 
discutida e votada, na generalida-
de, na especialidade e em votação 
final global no Parlamento, é cer-
to o que já está desenhado e que 
terá maior impacto na carteira 
dos portugueses e nos orçamen-
tos das famílias. 

IRS 
O Governo pretende atualizar os 
escalões de IRS em 0,3%, em li-
nha com a média da inflação re-
gistada até novembro. Trata-se 
do mesmo valor que irá servir de 
base para os aumentos dos fim-
cionários públicos. Mas esta al-
teração, apesar de ligeira, acaba-
rá por se traduzir em maiores 
poupanças para quem tem salá-
rios mais elevados. A atualiza-
ção dos escalões implica que su-
jeitos passivos casados com três 
filhos vão poupar, só pela atuali-
zação de escalões, entre 0,42 eu-
ros (se receberem 800 euros por 
mês brutos por titular) e 35,69 eu-
ros (se auferirem seis mil euros 
brutos por titular), de acordo 
com as várias simulações feitas 
pelas consultoras. Além disso, 
como as taxas de IRS são pro-
gressivas, uma atualização do li-
mite superior dos escalões resul-
ta em mais rendimento a ser tri-
butado à taxa do escalão inferior 
e, consequentemente, em menos 
imposto a pagar. Feitas as con-
tas, quem atinge o último esca-
lão de rendimento acaba por be-
neficiar das alterações ocorridas 
em cada um dos escalões. 

FILHOS 
Quem tem filhos até aos três anos 
vai beneficiar de uma dedução 
acrescida. No entanto, essas alte-
rações só serão sentidas a partir 
do segundo filho. Quem estiver 
nesta situação, beneficiará com 
a majoração da dedução de 126 
euros para 300 euros. Uma alte-
ração que irá representar uma 
perda de receita de 24,3 milhões 
de euros. De acordo com as simu-
lações, quem tiver dois depen-
dentes com idade inferior a três 
anos, e com um salário bruto de 
1500 euros, vai pagar, em 2020, 
menos cerca de 178 euros de im-
posto. Já um agregado familiar 
com três filhos com apenas um 
de idade inferior a três anos irá 
pagar apenas menos 3,57 euros 
de IRS. No caso de responsabili-
dade parental conjunta e residên-
cia alternada do menor a dedu-
ção fixa é de 300 euros, sendo o 
acréscimo de 63 euros por crian-
ça com menos de três anos. As 
majorações passam para de 363 
euros 450 nas famílias com guar-
da conjunta, a partir do segundo 
dependente. 

JOVENS 
Já os jovens entre 18 e 26 anos 
que não sejam dependentes fi-
cam parcialmente isentos do pa-
gamento de IRS sobre os rendi-
mentos recebidos. O beneficio 
abrange os dois primeiros anos 
de rendimentos. Esta medida irá 
abranger cerca de 160 mil jovens 
que entrarem no mercado de tra-
balho, de acordo com as contas 
do secretário de Estado dos As-

  

suntos Fiscais, António Men-
donça Mendes, e irá representar 
uma perda de 25 milhões de eu-
ros. Mas para beneficiar deste 
bónus, os jovens têm de ter uma 
qualificação acima do 12.° ano e 
ter entre 18 e 26 anos de idade. O 
rendimento bruto não poderá ul-
trapassar os 25.075 euros (cerca 
de 1791 euros brutos por mês as-
sumindo 14 pagamentos no ano). 
Já aqueles que se licenciem e fi-
quem a trabalhar em Portugal 
terão um beneficio até 20% no 
IRS. 

PENSÕES 
Para o próximo ano, o Governo 
pretende reforçar as pensões 
contributivas de valor mais bai-
xo. De acordo com a versão pre-
liminar da proposta de Orça-
mento do Estado, a ideia «é au-
mentar os rendimentos destes 
pensionistas e combater a po-
breza entre os idosos», que in-
clui a atualização das pensões 
prevista na lei, de 0,7%, para cer-
ca de dois milhões de pensionis-
tas e um aumento do valor do re-
ferencial do Complemento Soli-
dário para Idosos (CSI). Para já, 
de acordo com a ministra do Tra-
balho, não está previsto um au-
mento extraordinário das pen-
sões, mas admite-se que, em sede 
de especialidade, essa medida 
poderá ser tida em conta. Ana 
Mendes Godinho adiantou que o 
OE prevê um aumento de 744 mi-
lhões de euros na despesa global 
com pensões no próximo ano e 
que esta verba reflete também 
«os aumentos ao longo dos úl-
timos três anos e a eliminação 
do fator de sustentabilidade 
em profissões de desgaste rá-
pido». Recorde-se que, nos últi-
mos três anos, na anterior legis-
latura, o Governo atribuiu um 
aumento extraordinário até 10 
euros por pensionista. Em 2017  

e 2018, este aumento foi aplicado 
a partir de agosto e em 2019 a 
partir de janeiro. 

LUZ 

Tal como vinha a ser avançado nos 
últimos dias, o Governo pretende 
criar escalões de consumo de ele-
tricidade. E a partir daí pode apli-
car um imposto mais baixo aos 
consumos mais 'poupados'. No en-
tanto, essa alteração precisa de luz 
verde de Bruxelas. Ainda esta se-
mana, Mário Centeno esclareceu 
que o custo de uma redução gene-
ralizada do IVA da eletricidade 
pode ir de 450 milhões de euros, 
caso passe para a taxa intermédia, 
até um valor entre 800 mil e mil mi-
lhões de euros, caso se reduzissP o 
IVA da eletricidade para a taxa 
mais baixa. Pelo quarto ano con-
secutivo, a contribuição para o au-
diovisual não vai ser atualizada na 
fatura da luz, mantendo-se nos 2,85 
euros, acrescido de IVA. 

TABACO 
O Executivo pretende agravar 
novamente o imposto sobre o ta-
baco. Feitas as contas, esta subi-
da no imposto vai representar 
um aumento de 10 cêntimos por 
cada maço. Além disso, o Gover-
no pretende criar um imposto so-
bre o tabaco aquecido e agravar 
os cigarros eletrónicos. Estas al-
terações vão permitir aos cofres 
do Estado engordar 8,9 milhões 
de euros. 

BEBIDAS 

AÇUCARADAS 
As bebidas com teor de açúcar 
mais elevado vão voltar a sofrer 
uma atualização do imposto. As 
que apresentarem um teor de 
açúcar igual ou superior a 25 
gramas por litro mas inferior a 
50 gramas por litro terão um im-
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O Governo entregou no Parlamento a proposta de Orçamento do Estado na segunda-feira à noite 

posto associado de 6,02 euros por 
cada 100 litros. Já entre os 50 e os 
80 gramas por litro, o imposto irá 
aumentar 0,25 % , passando para 
os 8,02 euros por cada 100 litros. 
Para bebidas com teor de açúcar 
a partir de 80 gramas por litro, a 
subida será de 0,3%, com o im-
posto a passar para os 20,06 eu-
ros por cada 100 litros. 

TAXAS PARA 

EMBALAGENS 
Em cima da mesa está também a 
criação de uma contribuição 
própria para embalagens de uso 
único para refeições, por exem-
plo de take-away. O valor a pa-
gar pode variar em função das 
características da embalagem. 
Isto poderá significar que irão 
pagar menos as embalagens que 
incorporarem material recicla-
do. Já as receitas vão reverter 
para o Fundo Ambiental. 

IMÓVEIS 
A partir do próximo ano, os edifí-
cios em ruínas e os terrenos para 
construção localizados em zonas de 
pressão urbanística vão ter um 
agravamento deste imposto. No ano 
passado, o Estado já tinha avança-
do com essa penalização para os 
imóveis devolutos. No entanto, essa 
identificação caberá aos municí-
pios, que devem comunicar esses da-
dos à Autoridade Tributária e Adua-
neira. Uma medida que não agrada 
aos proprietários. «Estas altera-
ções ao IMI não podem ter uma 
função punitiva sem ser dada 
qualquer justificação», refere ao 
SOL o presidente da Associação Lis-
bonense de Proprietários, Menezes 
Leitão, acrescentando que este «ata-
que à propriedade privada» vai 
prejudicar ainda mais o mercado de 
arrendamento e «agravar ainda 
mais a crise habitacional». Já 
quem comprar unia casa superior 
a mais de um milhão de euros vai 
pagar mais de Imposto Municipal  

sobre as Transmissões Onerosas de 
Imóveis (IMT). O valor vai aumen-
tar para 7,5%, feitas as contas, dá 75 
mil euros de imposto. 

ALOJAMENTO LOCAL 
Outra alteração diz respeito ao fim 
das mais-valias cobradas quando 
um imóvel deixar de estar afeto ao 
regime de alojamento local (AL). 
Mas para isso é necessário cumprir 
um critério: manter-se no arrenda-
mento tradicional durante cinco 
anos seguidos. Eduardo Miranda, 
presidente da Associação de Aloja-
mento Local de Portugal, conside-
ra que estas propostas vão no sen-
tido errado, ao optar pelo caminho 
penalizador como forma de pres-
sionar uma migração do AL para 
oarrendamento. Já o rendimento 
de alojamentos locais em zonas de 
contenção passará a ser tributado 
em 50%, em vez dos atuais 35%. A 
ideia é que parte da receita prove-
niente deste agravamento seja en-
tregue ao Instituto da Habitação e  

da Reabilitação Urbana, prevendo-
-se que em 2020 sejam transferidos 
para este instituto sete milhões de 
euros. Uma medida que, no enten-
der da ALEP, é «totalmente arbi-
trária e discriminatória, que vai 
afetar o elo mais fraco, ou seja, 
os pequenos proprietários com 
um ou dois imóveis das zonas de 
contenção que podem ter um au-
mento de mais de 50% de impos-
to se considerarmos o agrava-
mento do coeficiente e ainda a 
potencial subida de escalão». 

CARROS 
O Imposto Único de Circulação 
(IUC) vai ser atualizado em função 
da inflação, em 0,3%. Além disso, 
oGoverno vai manter o adicional 
à taxa do Imposto sobre Produtos 
Petrolíferos (ISP) para a gasolina e 
gasóleo. No caso da gasolina será 
de 0,007 euros por litro e no gasóleo 
de 0,0035 euros por litro. 

CONSUMO 
O recurso ao crédito ao consumo 
vai sofrer um agravamento em 10% 
nas atuais taxas de imposto do selo 
cobradas em cada operação. Ao 
mesmo tempo, vai ser mantido o 
agravamento de 50% sobre o impos-
to do selo no crédito ao consumo. 

ESPETÁCULOS 
As entradas para espetáculos tau-
romáquicos vão passar a pagar a 
taxa normal do IVA, de 23%, em vez 
dos atuais 61)/0 de taxa reduzida que 
são, em regra, aplicados à cultura. 

JOGOS OMINE 
O Governo pretende que a taxa do 
imposto especial de jogo online suba 
de 15% para 25%, qualquer que seja 
ovolume de negócios do operador. 

FUNÇÃO PÚBLICA 
Os prémios de desempenho na ad-
ministração pública, equivalen-
tes a um salário base, vão voltar 
a ser pagos na totalidade no próxi-
mo ano «dentro da dotação ini-
cial aprovada para o efeito». 
Outra alteração diz respeito à in-
trodução de mais de 200 veículos 
elétricos destinados a todos os or-
ganismos da administração pú-
blica, incluindo a local. 

EMPRESAS 
O Governo pretende desagravar a 
tributação autónoma de carros e 
quer aplicar a taxa de 10% a veícu-
los até 27.500 euros, uma perda de 
receita de 15 milhões de euros. Os 
veículos híbridos vão ser alvo de 
mudanças de escalões. No caso dos 
veículos a gás natural, os dois pri-
meiros escalões também mudam 
e as taxas mantém-se nos 7,5% e 
15%. Além disso, as empresas vão 
poder deduzir no IRS 10% dos lu-
cros reinvestidos com limite de 12 
milhões de euros. A taxa reduzida 
de IRC alargada a pequenas e mé-
dias empresas (PME) com lucro 
até 25 mil euros é outra das medi-
das e que significa uma perda para 
os cofres de Estado de 23,5 milhões 
de euros. Outra ideia em cima da 
mesa é a criação de incentivos fis-
cais às empresas exportadoras. 

RECIBOS VERDES 
Quem exerce atividade sazonal 
também pode contar com novida-
des. Este ano entrou em vigor um 
novo regime contributivo para os 
trabalhadores independentes (re-
cibos verdes) cujas taxas passaram 
a ter em conta o rendimento mé-
dio trimestral. A taxa de descon-
tos para a Segurança Social, que 
baixou de 29,6% para 21,4 %, é apli-
cada sobre 70% do rendimento mé-
dio relevante dos últimos três me-
ses. Já quem tenha falhado a en-
trega das declarações trimestrais 
este ano vai escapar a multas. Em 
causa estariam penalizações que 
poderiam chegar aos 250 euros. 

DESEMPREGO 
O Executivo pretende prorrogar a 
atribuição do subsídio social de de-
semprego a desempregados de lon-
ga duração com mais 52 anos de 
idade. Além disso, está previsto a 
majoração em 10% do montante do 
subsídio de desemprego e do sub-
sídio por cessação de atividade nos 
casos em que, no mesmo agregado 
familiar, ambos os cônjuges ou pes-
soas que vivam em união de facto 
sejam titulares do subsídio de de-
semprego ou do subsídio por ces-
sação de atividade e tenham filhos 
ou equiparados a cargo. A majora-
ção será também atribuída quan-
do, num agregado monoparental, 
oparente único seja titular do sub-
sídio de desemprego ou do subsí-
dio por cessação de atividade. 
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Os restaurantes nos hotéis de luxo são procurados por quem não está hospedado, mais ainda no
Natal, escreve a jornalista Catarina Nunes na crónica 'Sem Preço' desta semana
 
A crónica desta semana há muito que anda às voltas na minha cabeça, em busca de resposta para
uma pergunta. Porque é que, nas grandes capitais do mundo, a maioria dos restaurantes da moda, os
mais procurados por celebridades e as suas entourages, estão localizados em hotéis e isto não
acontece em Lisboa?
 
O fenómeno internacional da popularidade dos restaurantes em hotéis é mais evidente na primeira
década dos anos 2000. É quando Londres, Paris, Nova Iorque e Los Angeles apresentam-se como as
cidades do momento nesta matéria. Nesta época é frequente as celebridades serem apanhadas por
paparazzis a sair de hotéis, que ganham nome por terem um clima de festa. Às cinco estrelas
acrescentam um ambiente 'com onda' e uma consequente aura de desejo, por serem frequentados
pelo jet-set local e internacional.
 
O hotel Costes, em Paris, tem maior rotatividade no restaurante do que nos quartos
 
Em Paris, o Costes tem maior fama mundial com os frequentadores do restaurante do que com os
hóspedes do hotel, dada a rotatividade de clientes ao almoço e ao jantar, bem mais acelerada do que
as entradas e saídas dos quartos. O Chiltern Firehouse, em Londres, o Gramercy, em Nova Iorque, e o
Chateau Marmont, em Los Angeles, por exemplo, são algumas das referências de restaurantes em
hotéis que são um pólo de atração. Não só dos residentes locais (famosos, bem sucedidos e
endinheirados), como de turistas com o mesmo perfil ou aspirantes a satélites destas personalidades.
 
Por cá, os restaurantes em hotéis têm um histórico ligado à formalidade dos almoços de negócios,
com empresários, políticos, gestores e advogados sentados à mesa. Para a esmagadora maioria dos
portugueses, transpor a porta de um hotel no qual não estão hospedados ainda pode ser intimidante,
mas o à-vontade está a crescer. De tal forma que os restaurantes em hotéis são cada vez mais a
opção na noite de Natal, com as famílias a passarem aqui a consoada, ou o almoço de dia 25,
regressando às suas casas depois das refeições.
 
O Grill D. Fernando, no Altis Grand Hotel em Lisboa, é um clássico em matéria de abertura a não-
hóspedes. Aqui, o jantar e o almoço de Natal estão esgotados desde novembro
 
João Bessone
 
O Altis Grand Hotel, na rua Castilho, em Lisboa, é um clássico em matéria de abertura a não-
hóspedes. É dos tais que (a par com o Ritz, o Dom Pedro e o Mundial, por exemplo) faz história com
os passantes no seu restaurante e bar. De sede do PS em noites de eleições a palco de reuniões
secretas, o Altis Grand Hotel é também um dos preferidos este Natal, com o jantar de dia 24 e o
almoço de dia 25 no Grill D.Fernando esgotados desde novembro.
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Dentro deste grupo hoteleiro, a cafetaria Mensagem, no Altis Belém, tem nesta quadra as mesas
completas, desde o início de dezembro. No Altis Avenida, o restaurante reabre no jantar de 25 e a ceia
e almoço de Natal têm direito a um cenário a combinar com a época, na sala Rossio. A corrida aos
restaurantes de hotéis de cinco estrelas no Natal pode ter várias leituras: há menos pachorra para
cozinhar em casa e mais dinheiro para comer fora, as casas têm menos capacidade para receber
famílias numerosas ou estamos a viver mais isolados e procuramos passar esta época com companhia.
 
O restaurante Sítio, no hotel Valverde, convida à entrada de passantes na avenida da Liberdade
através de sessões de fado ao final do dia, brunch, pequeno-almoço e chá da tarde
 
A isto soma-se o facto de os restaurantes de hotéis de cinco estrelas serem dos poucos que estão
abertos nestas datas, quando a esmagadora maioria da restauração fecha a porta. A hotelaria
capitaliza esta situação e faz a sua parte, montando menus com sabor a Natal. O Hotel Valverde, por
exemplo, não só alinha com esta tendência como ao longo do ano abre-se cada vez mais aos não-
hóspedes. Chá da tarde direcionado para baby-showers, pequeno-almoço, brunch e sessões de fado
ao final do dia, além dos almoços e jantares no restaurante Sítio, são os serviços do Valverde que
convidam à entrada de passantes na avenida da Liberdade.
 
A localização, na artéria mais procurada para compras de luxo, e a ausência de porteiro ou de uma
entrada imponente (e intimidante) facilitam a circulação de quem está de passagem. Em busca de
uma refeição ou de um momento de descanso no pátio do hotel, um oásis na artéria mais
movimentada da cidade. Por aqui, cerca de 70% dos frequentadores dos serviços de restauração são
pessoas que não estão hospedadas, uma percentagem que é cada vez mais comum em alguns hotéis
de luxo.
 
Atrair quem não está hospedado no Epic Sana Algarve é o que leva o Al Quimia a apostar na alta-
gastronomia, com os olhos postos na conquista de uma estrela Michelin
 
O aumento do turismo de qualidade ajuda nesta tendência, mas os portugueses também estão a
perder a vergonha de entrar em hotéis. Se até há uns anos, os restaurantes e os bares são pensados
para servir só quem pernoita, hoje são posicionados para atrair quem vem de fora. São uma área de
negócio em desenvolvimento, com a certeza de que já não chega vender apenas camas. Talvez
também porque, nesta matéria, a explosão do alojamento local pode ter tirado alguma clientela,
apesar de este movimento poder ter menos impacto na hotelaria de cinco estrelas.
 
É esta lógica de incentivo às vendas a quem vem de fora o que leva o Epic Sana (na praia da Falésia,
no Algarve) a apostar na alta-gastronomia, com o Al Quimia e os olhos postos na conquista de uma
estrela Michelin. O restaurante abre e em 2013, mas é remodelado este ano para poder ir mais além
em termos da cozinha (que passa a estar aberta para a sala de jantar), do design do interior e da
garrafeira. A localização, entre o pinhal da Falésia e vários hotéis de luxo, ajuda a atrair quem busca
fine-dining sem pernoitar no hotel. Um grupo que representa cerca de 70% dos clientes do Al Quimia,
entre estrangeiros e portugueses.
 
O Atlântico, no Intercontinental no Estoril, há muito que é percecionado como um restaurante
autónomo, por ter entrada direta a partir da rua
 
Regressando à Grande Lisboa. No Intercontinental no Estoril, o Atlântico há muito que é percecionado
como um restaurante autónomo. A entrada direta a partir da rua faz evitar a receção e o lobby,
espaços que são a tal barreira intimidante. Este ano, o Intercontinental dá mais um passo na abertura
ao exterior com a inauguração do Bag du Vin, que funciona também como um espaço para receber as
visitas dos proprietários dos apartamentos (o edifício tem uma parte de habitação). Neste novo
restaurante, os vinhos (com serviço a copo), queijos e enchidos raros e de topo são as estrelas.
 
Se a oferta cresce e acompanha a diminuição do desconforto, o mesmo não se pode dizer em relação
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à questão que motiva esta crónica. Porque é que, nas grandes capitais do mundo, a maioria dos
restaurantes da moda, os mais procurados por celebridades e as suas entourages, estão localizados
em hotéis e isto não acontece em Lisboa? Olivier da Costa é o primeiro, e talvez o único, que sabe
criar formatos de restauração em hotéis, que entram nos circuitos dos famosos, profissionais bem-
sucedidos, empresários, milionários e turistas endinheirados.
 
No Seen, no topo do Tivoli Lisboa, é retomada a fórmula 'ver e ser visto', que Olivier da Costa já tinha
posto em prática no Olivier Avenida, no hotel Avani (antigo Tivoli Jardim)
 
A junção da gastronomia a um ambiente com 'onda' é a fórmula que permite ao Oliver Avenida, no
final da década passada, ser o local para ver e ser visto, com animação à mistura e festas
extravagantes. A lista diversificada de contactos de Olivier (amigos e conhecidos nestes circuitos) é o
segredo para manter uma movida consistente de celebridades, no seu restaurante no hotel Avani
(antigo Tivoli Jardim). Depois de anos a marcar o destino do jet-set , a explosão de restaurantes em
Lisboa acaba por dispersar os reduzidos grupos de estrelas para outras localizações.
 
Olivier da Costa retoma a fórmula que tão bem conhece, no final de 2018, com o restaurante Seen, no
topo do Tivoli Avenida com uma vista privilegiada sobre Lisboa. A denominação remete para o
propósito deste espaço (ser visto) e é 'irmão' do Seen São Paulo (no Tivoli Mofarrej), que tem também
Olivier da Costa na liderança. Lisboa parece não ter falta de restaurantes de alta-gastronomia na
hotelaria. O que falta é a massa-crítica de Los Angeles, Paris, Londres e Nova Iorque em termos de
uma clientela famosa constante, que crie o ambiente de festa. Estamos a perder a vergonha de
enfrentar os porteiros, os lobbies ou os elevadores dos hotéis. O crescimento do turismo de luxo ajuda
nisto, mas não há como contornar a escala do país.
 
Ler Mais
 
Catarina Nunes
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Golfe da Quinta do Lago marca um ano de distinções e anuncia renovação de
Clubhouse para 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2019

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e188db79

 
O mais exclusivo resort de Portugal recebeu várias distinções este ano graças aos seus excelentes
campos de golfe
 
Em 2020 apresentará o seu novo Clubhouse, o local conhecido por 19th hole , cujas instalações serão
mais amplas e modernas do que nunca
 
Quinta do Lago, 19 de dezembro de 2019 - A reputação da Quinta do Lago em proporcionar uma
excelente experiência de golfe num ambiente exclusivo foi ainda mais reconhecida depois de receber,
pela primeira vez, a distinção dos 3 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 e excelentes instalações para a prática, os hóspedes
podem desfrutar variados tipos de desporto no centro desportivo de alto rendimento, o The Campus,
projetado para profissionais e amadores treinarem e viverem bem.
 
Clubhouse renovado inaugura no início do segundo trimestre de 2020
Uma nova experiência de golfe aguardará os jogadores que visitarem a Quinta do Lago 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 arquitetos portugueses locais Essencia Architects - a mesma
empresa que projetou 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 e espaçosas 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, atraente 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 deliciosas iguarias, locais e internacionais, com acomodações oferecidas no recém-
adquirido hotel boutique do resort, The Magnolia Hotel.
Para os meses mais frios, e de forma a manter a dinamização no resort durante todo o ano, a Quinta
do Lago tem 2 excelentes ofertas que farão as delícias dos apaixonados por golfe:
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Golfe de Inverno
Aproveite estes meses para colocar as suas partidas de golfe em dia e faça-o no "Melhor Campo de
Golfe de Portugal 2019", o Campo de Golfe Sul. Também os campos Norte e Laranjal estão com
ofertas especiais para que possa treinar os seus swings nestes locais exclusivos e de alta qualidade. A
oferta, que inclui um buggy partilhado entre duas pessoas, existe por 99EUR.
 
Pacotes Stay&Play - 3, 5 ou 7 noites
Se está à procura de um pacote de férias que inclua a estadia e algumas rondas de golfe no Algarve,
vai adorar as ofertas Stay & Play no The Magnolia Hotel. O pacote de 3 noites inclui 2 voltas de golfe
nos campos de classe mundial da Quinta do Lago, 1 jantar no restaurante do hotel e, exclusivamente
para não-golfistas, um vale de 75EUR para utilização no spa do hotel. O pacote de 5 noites já oferece
não 2, mas 3 voltas nos campos de golfe, 2 jantares e um vale de 175EUR para o spa. Com o pacote
de 7 noites terá direito a 2 voltas adicionais nos campos de golfe e um total de 3 jantares no
restaurante do hotel; o vale do spa passa a valer 250EUR.
 
Por: Edc
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Ingleses reafirmam-se como principal mercado emissor de turistas no Algarve
 

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

Meio: Folha do Domingo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b563d820

 
Economia Turismo
 
EconomiaTurismo Ingleses reafirmam-se como principal mercado emissor de turistas no Algarve
 
Por Lusa - 20 de Dezembro de 2019 1
 
Os 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 na quarta-feira o Turismo do
Algarve, citando dados do INE.
 
Segundo a mesma fonte, estes turistas realizaram uum total de 5,6 milhões de dormidas este ano,
mais 2,3% do que em igual período de 2018, reafirmando-se como o principal mercado emissor de
turistas para a região.
 
A hotelaria do destino registou 136 mil hóspedes do Reino Unido em outubro (+7,1%) e acumulou 1,1
milhões de hóspedes (+7%) provenientes desse mercado desde o início do ano, segundo dados do
Instituto Nacional de Estatística (INE).
 
"É o resultado do reforço das ligações aéreas e da promoção do destino, tanto pelo Turismo do Algarve
como pelos hotéis e pelos vários agentes turísticos da região" afirmou o presidente da Região Turística
do Algarve (RTA), João Fernandes, à Lusa.
 
O responsável revelou que o mercado britânico representou, até outubro, 37,7% das dormidas em
hotelaria dos turistas estrangeiros no Algarve e que o reforço das ligações aéreas a 25 aeroportos
britânicos, com 10 companhias de aviação, deram os seus resultados "com mais 125 mil dormidas"
em relação ao ano anterior, até outubro.
 
O otimismo do presidente da RTA estende-se ao futuro já que considera que as eleições britânicas
retiram as dúvidas dos britânicos quanto às condições em que fariam uma viagem para Portugal,
tornando o país "mais competitivo".
 
O plano de contingência unilateral já existente, que "isenta de vistos" os visitantes britânicos na fase
de transição - entre a definição da saída e a sua efetivação - dá garantias aos visitantes que se
desloquem com os seus animais de companhia ou que tenham a necessidade de recorrer a assistência
médica.
 
Estes são exemplos dados pelo responsável de que "asseguram tranquilidade" a quem viaja do Reino
Unido.
 
Nas restantes nacionalidades verificou-se uma diversificação com a captação de novos e reforço de
mercados emissores que estavam em crescimento.
 
O aumento dos turistas franceses (+2,2%) revelou um fenómeno que "se iniciou com o
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aproveitamento do estatuto do residente não habitual" e que hoje gera a procura de familiares e
amigos, revelou, acrescentando que o mesmo se passa com os turistas italianos que, segundo o INE,
cresceram 28,3% em dormida qualificada.
 
O presidente do Turismo do Algarve congratula-se com o crescimento significativo, nos últimos três,
de mercados emergentes como o Brasil, (+29,9%), os Estados Unidos (+15,4%) e o Canadá
(+11,7%) - valor de setembro -, que permitem "diversificar" os mercados de procura e diminuir a
dependência dos mercados tradicionais, como o britânico, alemão, holandês e irlandês.
 
Somando as dormidas de todos os mercados, os hotéis do Algarve registaram 1,9 milhões de
dormidas em outubro (-0,6%) e acumularam 19,6 milhões (+2,2%) desde janeiro. Na totalidade dos
hóspedes, o registo mensal da região é de 462 mil hóspedes (+0,4%) e o valor acumulado é de 4,7
milhões (+7,2%).
 
Os proveitos globais da hotelaria regional continuaram em alta, ascendendo a 96,6 milhões de euros
(+1,7%) em outubro e acumulando 1.168,3 milhões de euros (+7%) nos primeiros dez meses do ano,
um valor superior ao alcançado em todo o ano de 2018 (1.136,6 milhões de euros).
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FACILITY  ||  A new 
motorhome park has 
opened in the rural vil-
lage of São Marcos da 
Serra in Silves.

It boasts 22 parking 
spaces and a service sta-
tion with drinkable water, 
a dump station for the dis-
posal of the vehicle’s waste-
water, electric chargers 
and rubbish bins.

The park was built on a 
2,000sqm plot of land and 
represented a €137,000 
investment, partly covered 
by community funding.

Silves council says that 
the new motorhome park 
aims to attract more holi-
daymakers to the small 
town by giving them ade-
quate conditions.

This is the latest good 
news for motorhomers in 
the Algarve, following the 

announcement that Alcoutim 
council plans to build a new 
motorhome park in the 
town by the end of April 
2020 (see story ‘Alcoutim to 
get new motorhome park by 
April 2021’ at portugalresi-
dent.com).

The Algarve’s tour-
ism board (RTA) has been 
“hard at work” to make 
sure motorhomers feel wel-
come in the region whilst 
also encouraging them to 

and caravan sites in a bid 
to bring an end to illegal 
camping and parking.

There are around 30 
sites in the Algarve where 
motorhomers can park 
legally, including campsites, 
motorhome parks and ser-
vice areas, all of which can 
be found online at www.
autocaravanalgarve.com

São Marcos da Serra 
welcomes motorhomes 
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São Marcos da 
Serra welcomes 
motorhomes  ||  P18
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Tourism board promotes Algarve New Year’s Eve parties in Andalusia
SPAIN  ||  A new campaign 
has been launched in the 
Spanish region of Andalu-
sia to promote the Algarve 
as a New Year’s Eve holiday 
destination.

The promotional initia-
tive by the Algarve’s tour-
ism board (RTA) will be 
screened at movie theatres 
in Huelva and Seville while 
a radio spot will be played 
on the Audioemotion station. 

The campaign will also be 
advertised on the websites 
of several Andalusian pub-
lications such as Diário de 
Sevilha, Huelva Informácion 
and El Tiempo.

The Algarve will also be 
promoted on billboards 
along Huelva and Seville’s 
main access roads and on 
social networks such as 
Facebook and Instagram.

“The Algarve and 

Andalusia have a very 
strong historical bond. Our 
region is often chosen by 
Andalusian tourists for 
short trips,” explains RTA 
boss João Fernandes.

He added that the goal is 
to attract Andalusians by 
promoting the Algarve’s 
“culture, gastronomy and 
entertainment” as reasons 
to choose the region to enjoy 
a New Year’s getaway.
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By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

REFORESTATION  ||  Over 
2,000 trees were planted 
in Monchique on Saturday 
(December 14) by 50 volun-
teers as part of the Ryanair-
backed project ‘Renature 
Monchique’.

The initiative has already 
seen around 15,000 trees 
being planted in the Mon-
chique hills since the start 
of November, with the goal 
being to plant a total of 75,000 
by the end of April 2020.

The project is a joint effort 
involving the Monchique 
municipality, the Algarve 
Tourism Board (RTA), the 
Nature and Forest Conserva-
tion Institute (ICNF) and envi-
ronmental association GEOTA, 
and is funded by donations 
made by customers of Irish 
low-cost airline Ryanair.

Algarve tourism boss João 
Fernandes said he was “very 
pleased by the initiative as the 
region’s future is also built on 
implementing a strategy that 

values nature conservation, 
the protection of biodiversity 
and the promotion of envi-
ronmental education”.

Marlene Marques, presi-
dent of GEOTA, highlighted 
the fact that the tree-plant-
ing event allowed the com-
munity and the project’s 
partners to take part in the 
“renaturalisation process 
of the Monchique mountain 
range, a key stage in the 
recovery of the area’s natu-
ral heritage”.

Also praising the initiative 
was Kenny Jacobs, Ryanair’s 

said: “We are very happy to 
support the reforestation 
initiative in Monchique.

“Our clients took part in our 
carbon compensation pro-
gramme by making their gen-
erous donations, helping plant 
15,000 trees in the region 
since November,” he said.

Jacobs added that the air-
line is “extremely proud of 
its clients who are concerned 
about the environment” as 
well as its staff “who offered 

to visit Monchique and work 
tirelessly to help restore 
mountainous habitats”.

Readers may recall that the 
‘Renature Monchique’ project 

October in Monchique in an 
event attended by Ryanair’s 
famously charismatic CEO 
Michael O’Leary.

“This is one of the most 
beautiful areas in Portugal, it’s 
one of the key reasons people 

beaches but also the moun-
tains, scenery, trails, and it’s 
important that we, together 
with our partners, invest in 
helping people recover from 
this very traumatic experi-
ence,” he said at the time.

The trees are being 
planted in a 250-hectare 
area between Monchique and 
Odeceixe on the Algarve’s 
western coast, which was 
destroyed by a devastat-

of 2018. The goal is to plant 
native species such as chest-
nut trees, strawberry trees 
and Monchique oak trees.

Volunteers plant over 
2,000 “Ryanair trees” in 
fire-ravaged Monchique
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The Algarve’s favourite weekly read since 1989

Santa walks 
and swims
After the popular Santa Parade, 
Armação de Pêra is now 
getting ready for two charity 
sea swims to raise funds for 
children in need. P24

Businesspeople 
help children
The BPCC/PCCUK’s Christmas 
Gala raised €5,000 in aid of 
the Bom Samaritano children’s 
home in Alvor. The money will go 
towards a new minibus. P35

Costa hopes for 
orderly Brexit
After the UK Conservatives’ 
election victory, Portugal’s Prime 
Minister António Costa hopes that 
Britain’s departure from the EU 
will be “an orderly one”. P12

Expert’s appeal 
to save Sado
With dredging works underway, a 
Setúbal biologist has gone public 
with an appeal to “all Portuguese” 
to help save the Sado river estuary 
from total destruction. P10

Burned trees become nativity scene

BUDGET BARNEY
2020’s ‘responsible’ budget of continuity upsets parties of left and right || P6-7

Land, sky and 
sea celebration
Albufeira is getting ready for a 
massive New Year’s celebration 
which will include concerts, 

and much more. P23

Charitable chefs 
raise €10,000 
Around 360 diners attending 
the Algarve Chefs Week Charity 
Christmas Dinner on December 14 
helped raise €10,000 for two local 
causes, CATRAIA and APPC. P25

Ryanair trees for 
Monchique
Over 2,000 trees were planted 
in Monchique on Saturday 
(December 14) by 50 volunteers 
as part of the Ryanair-backed 
project ‘Renature Monchique’. P18
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A Portuguese sculptor is turning burned tree trunks into works of art in Monchique. Using a chainsaw 
to carve the wood, Nélson Ramos is creating a huge wooden nativity scene for all to admire. P21

C
Â

M
A

R
A

 M
U

N
IC

IP
A

L 
D

E 
M

O
N

C
H

IQ
U

E

Página 37


