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As autoridades chinesas aplicaram restrições às viagens para o estrangeiro. FOTO: EPA/AIEX PLAVEVSKI 

Vírus chinês atrasa planos para 
atrair mais turistas a Portugal 
Mercado chinês ainda tem pouca expressão mas o potencial de crescimento é imenso e hotéis já notam 
quebras. indústria automóvel por ca pouco afetada por falta de componentes. Texto: Ana Laranjeiro e Cátia Rocha 

Chegar a um milhão de turistas 
chineses por ano foi o objetivo ex-
presso por Jorge Torres-Pereira, em-
baixador português na China, a ho-
ras de levantar o primeiro voo en-
tre Pequim e Lisboa. Pode ser exa-
gerado, mas a reposição da ligação 
no último verão entusiasmou tam-
bém o Turismo de Portugal, que re-
gistava já um crescimento de 
19,396 nos hóspedes, concretizados 
em mais de 360 mil pessoas e 563 
mil dormidas até novembro. Nú-
meros capazes de multiplicar-se 
com os três voos diretos por sema-
na a ligar as duas capitais. O corona-
vírus pode pôr em causa estes pla-
nos. Com o surto a fechar cidades 
inteiras e a China a impor quaren-
tena, as restrições a viagens estão a 
condicionar o crescimento de turis-
tas chineses por cá. 

Além de viajarem em grupo, es-
tes viajantes chegam sobretudo 
no inverno, "época em que há me-
nor taxa de ocupação dado que há 
uma quebra dos nossos mercados 
emissores tradicionais (Europa)", 
explica Cristina Siza Vieira. A que-
bra é em grande medida compen-
sada por mercados alternativos 
como o chinês, ainda que Pequim 
seja o décimo mercado emissor, 
com os visitantes a chegar sobretu-
do à Grande Lisboa. 

"Há quebras para algumas unida-
des hoteleiras nacionais. Há hotéis 
com prejuízos grandes", assume 
por isso a CEO da Associação da 
Hotelaria de Portugal (AHP). E ain-
da que recorde que, no bolo da re-
ceita turística nacional, o mercado 
chinês é ainda uma fatia reduzida, 
a lider da associação hoteleira reco-
nhece que "as reservas caíram to-
das, individuais, corporativas e co-
letivas, e em alguns casos isso tem 
um impacto grande no volume de 
room nights de fevereiro. Alguns 
grupos têm impactos nas vendas 
na ordem de 40% porque havia 
eventos muito ligados ao mercado  

chinês". Rejeita porém que o efei-
to seja mais preocupante, uma vez 
que não há ainda "nenhum grupo 
hoteleiro que tenha na China o seu 
principal mercado". Com os chine-
ses a representar 1% das dormidas, 
"em termos da economia geral e do 
volume de vendas para os hotéis, o 
efeito do coronavírus não temo si-
gnificado que teria se tivesse acon-
tecido num mercado europeu". 
Mas o crescimento sustentado no 
número de turistas chineses a che-
gar a Lisboa faz deste "um mercado 
de interesse e para ir acompanhan-
do", reconhece Siza Vieira. 

Também a Secretaria de Estado 
do Turismo diz estar "atenta ao 
desenvolvimento da situação e em 
contacto e articulação com as auto-
ridades nacionais e internacio-
nais". O Turismo de Portugal tem 
no seu cite "a informação conside-
rada pertinente pela Direção-Geral 
da Saúde no âmbito do Plano de 
Contingência definido por esta en-

 

I m pacto  Doença 
afeta o jogo 
e fecha escritórios 

—Disney com perdas 
Com os parques de Xangai e 
Hong Kong encerrados, a empre-
sa antecipa uma quebra nas re-
ceitas de T75 milhões de dólares 
no primeiro trimestre, caso os 
parques permaneçam fechados 
por dois meses. 

—casinos de Macau 
A agência de rating Fitch aponta 
que os casinos de Macau podem 
perder três mil milhões de euros 
ao longo dos próximos seis meses. 

—Escritórios e lojas fechados 
A Apple mantém encerradas to-
das as lojas na China. Também 
Facebook, Google e Amazon fe-
charam escritórios no país. 

rs 

tidade, bem como outra que sobre 
esta matéria poderá ser útil às vá-
rias entidades e empresas". 

Dos carros às tecnológicas 
Com a indústria automóvel mun-
dial muito dependente da China, 
nomeadamente na área de compo-
nentes, algumas gigantes já se mos-
traram apreensivas com a possibili-
dade de disrupção nas unidades da 
Europa e dos Estados Unidos. Por 
cá, porém, ainda não há sinal de 
alarme. "Portugal importa apenas 
2% de componentes automóveis 
vindos da China", diz ao Dinheiro 
Vivo a Associação de Fabricantes 
para a Indústria Automóvel (AFIA), 
pelo que não há risco de fábricas ou 
unidades de montagem em Portu-
gal entrarem em paragem técnica. 
As multinacionais aqui presentes 
"estão a acompanhar a situação e a 
seguir as diretrizes da casa-mãe", 
mas mantêm-se tranquilas relati-
vamente à operação portuguesa. 

Mais perto do epicentro do coro-
navírus, a japonesa Toyota decidiu 
manter as 12 unidades de produção 
na China fechadas mais uma se-
mana, voltando a prolongar a pau-
sa festiva. À CNN, a empresa expli-
ca que as operações serão retoma-
das a 17 de fevereiro, caso haja con-
dições para tal. Também a Geely, 
consórcio chinês dono da Volvo, 
anunciou que só irá retomar as 
operações a partir de 10 de feverei-
ro. A Nissan, dona de duas fábricas 
na província de Hubei, onde o ví-
rus eclodiu, fica fechada até dia 14. 

É também da China que saem os 
principais componentes para equi-
pamentos tecnológicos. Enquanto 
algumas empresas tentam gradual-
mente voltar á normalidade, a Fox-
conn, principal fornecedora da 
Apple, anunciou que irá manter os 
trabalhadores em quarentena pelo 
menos sete dias. A empresa garan-
tiu que a produção do iPhone não 
será afetada, mas Ming-Chi Kuo, 
um dos principais analistas que 
acompanham a Apple, antecipa 
que o vírus possa ter um impacto 
de 10% no iPhone neste trimestre. 

Entretanto, a LG e depois a Erics-
son já decidiram não participar no 
maior evento de telecomunicações, 
o Mobile World Congress, em Bar-
celona. Apontando a segurança de 
trabalhadores e clientes como prio-
ridade, as empresas preferem fazer 
eventos pequenos e locais nos pró-
ximos meses. "Sendo a Ericsson 
um dos principais expositores, rece-
bemos milhares de visitantes no 
stand por dia e mesmo com baixo 
risco não podemos garantir a segu-
rança de todos", justificou. 
A GSMA, organizadora do evento, 
diz que a conferência "decorrerá 
como planeado". Além de medidas 
de desinfeção e mais pessoal médi-
co, a organização vai adotar urna po-
lítica restritiva de apertos de mão 
para proteger as mais de cem mil 
pessoas. Com Diogo Ferreira Nunes 

Página 1



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 11,66 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 84822992 08-02-2020

 

( 1111) 

OPINIÃO 
JOÃO 

, 0,4  MARQUES 
• ' DACRUZ 

N-‹ • 
Os riscos do outro vírus 

     

Sendo reais, os vírus 
devem ser tratados com 
base na ciência, 
seguindo 
recomendações 
equilibradas da OMS, 
sem exagero que leve 
ao isolamento ou a 
promover medidas que, 
não protegendo 
a humanidade do 
coronavírus, criam outro 
vírus: o da recessão. 

s atenções da opinião pública 
mundial estão centradas num ví-
rus que invade o espaço mediáti-
co: o coronavírus. O episódio 
nasceu nas margens do rio 

Yangtsé, na cidade de Wuhan, capital da 
província de Hubei, num mercado onde ani-
mais selvagens conviviam com humanos. 
Não pretendo recontar ou recordar o que to-
dos já sabem: a génese da doença ou os notá-
veis esforços logísticos que a China está a fa-
zer, seja a construção de um hospital em dez 
dias ou o abastecimento diário a cidades em 
quarentena com 60 milhões de habitantes. 
Tão pouco pretendo descrever as minhas 
múltiplas visitas aos lagos de Wuhan, ricos 
em beleza, em história e também em mo-
dernidade. 

O meu tema não é este vírus, mas outro -
mais complexo porque envolve a mente das 
sociedades. Começo por dois factos muito sin-
tomáticos: em virtude do vírus, foram cancela-
dos voos para Macau e Hong Kong e estão sus-
pensas as ligações marítimas entre os dois ter-
ritórios. Nas duas regiões administrativas espe-
ciais chinesas há um pequeno número de ca-
sos confirmados e nenhuma fatalidade: 
99,9997% da população não tem a doença nes-
te momento. Mas os voos foram cancelados. 

Este facto faz-me lembrar o final dos anos 
20: não estes em que vivemos com intemet e 
vírus, mas os outros que ocorreram há quase 
cem anos. A resposta à crise bolsista de 1929, 
ocorrida nos Estados Unidos, criou uma pro-
funda recessão económica porque se baseou 
no isolacionismo, com aumento de taxas adua-

  

neiras e restrições ao comércio internacional. 
Smoot-Hawley foi o nome que a história deu a 
essa politica aduaneira restritiva, numa triste 
homenagem aos seus promotores. 

Não podemos repetir o erro. Sendo reais, os 
vírus devem ser tratados com base na ciência, 
seguindo recomendações equilibradas da OMS, 
sem exagero que leve ao isolamento ou a pro-
mover medidas que, não protegendo a humani-
dade do coronavírus, criam outro vírus: o da re-
cessão. Comércio internacional é sinónimo de 
progresso económico e social. Usar um vírus 
como pretexto para reduzir fluxos de trocas de 
bens e serviços por medo e desconhecimento 
não é racional. É uma batalha do presente. O ví-
rus biológico não pode criar um económico, 
para que não acabe em virose social global. 

Pres. Cãm. Comércio e Industria Luso-Chinesa 
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Vírus afeta 
metas de 
crescimento 
para o 
turismo 
com a China 

Opinião de João 
m;:irgues  f cr31:7 
Os riscos do outro vírus 

dinheirovivo.pt sábado, 8 de fevereiro de 2020 

N 4431 Este nademo faz parte integrante 
do Diário de Notícias n.°55 o8o i hei 

vivo
  e do Jornal de Noticias n.' 252 do ano 132

 ro 
Portugueses pagam IVA 
da luz de 23% neste ano. 
Famílias e empresas 
sem alívio fiscal 

-a. 

OE 2020 PS deu a mão a 72 medidas dos aliados da antiga 
geringonça. O IVA da luz aqueceu o Parlamento na discussão 
do Orçamento, mas no fim ganhou a proposta do governo. 
Na dívida pública, metade das obrigações emitidas neste 
ano ainda serão para pagar contas de Sócrates. P. 06-o7 

ENTREVISTA DINHEIRO VIVO/TSF — P. 04E  Os 

— tribr 

"O governo faz 
de conta que 
é possível 
chegar a um 
acordo de 
rendimentos" 

INVESTIMENTO — R 12 E 13 

BANCA — R lo 

Novo Banco 
investe cem 
milhões e 
revoluciona a rede  

Ministro angolano 
da Comunicação 

Autocarros 
visita media 

CEO da Carris 

o 
o Há milhões 

de hectares para 
o agronegócio 
em Angola 
PRIVATIZAÇÕES Barreiras existem, 
mas o executivo está empenhado 
em atrair investimento privado. 

TRANSPORTES— P.11 

elétricos chegam 
em Portugal
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A4 Trabalhadores de Vale de Lobo exigem aumento salarial recusado pela administração
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=277df24d

 
Sindicato propôs um aumento de 90 euros por mês
 
Os trabalhadores de Vale de Lobo vão fazer um abaixo-assinado a exigir  o necessário e urgente
aumento salarial , depois de a administração deste empreendimento turístico situado no concelho de
Loulé ter anunciado que não procederá a qualquer aumento da remuneração, em 2020.
 
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares
do Algarve, a administração de Vale de Lobo informou, numa reunião que manteve com sindicalistas,
que  não tem previsto qualquer aumento geral de salários para 2020 .
 
Isto apesar de alguns dos trabalhadores não verem o seu salário atualizado  há mais de 13 anos .
 
O Sindicato da Hotelaria do Algarve diz que, em 2019,  a administração disse que estava a "arrumar a
casa" e que para 2020 já estariam em condições para falar de aumentos salariais .
 
No entanto, na reunião que manteve com os representantes dos trabalhadores, os administradores de
Vale de Lobo não quis discutir a proposta do sindicato, que apontava para uma aumento de 90 euros
mensais, e não apresentou  qualquer contraproposta .
 
Tendo isto em conta,  os trabalhadores decidiram, em plenário, avançar para um abaixo-assinado para
reclamar o necessário e urgente aumento salarial, sob pena de continuarem a empobrecer, numa
altura em que o turismo continua a bater recordes em todos os indicadores, com particular destaque
para os proveitos, que continuam a registar um crescimento superior a todos os restantes indicadores
.
 
Além disso, o golfe e o imobiliário, outras duas áreas de negócio do empreendimento, também
continuam a registar um desempenho positivo, não havendo qualquer justificação aceitável para que
os salários dos trabalhadores continuem sem ser atualizados mais um ano , acrescenta o sindicato.
 
O Sindicato da Hotelaria do Algarve chama a atenção para as crescentes desigualdades verificadas no
setor, devido ao bloqueamento patronal da atualização dos salários, e exorta os trabalhadores a
organizarem-se nos locais de trabalho para forçarem os patrões a melhorarem os salários e os direitos
, conclui.
 
Sul Informação
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Trabalhadores do Amendoeira Golf, em Alcantarilha, conseguem pagamento de
feriados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2020

Meio: Terra Ruiva Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8eec90d3

 
Os trabalhadores do Amendoeira Golf Resort, situado em Alcantarilha, "já começaram a receber, de
forma faseada, o que a empresa lhes devia dos feriados trabalhados nos últimos anos, nomeadamente
o acréscimo de 100% em dívida. Além disso, a administração já comunicou aos trabalhadores que
daqui para a frente o trabalho prestado em dia feriado irá ser pago com um acréscimo de 200%,
conforme estipula a contratação coletiva do sector do turismo, mas que a maior parte dos patrões
continua a não respeitar.
 
Com esta vitória, os trabalhadores irão receber o que lhes é devido, que em alguns casos chega a
cerca de 400EUR", segundo divulgou o Sindicato dos Trabalhadores de Hotelaria, Turismo,
Restaurantes e Similares do Algarve.
 
Esta decisão da administração surge na sequência de vários protestos dos trabalhadores deste
complexo turístico, os quais "vinham reclamando há muito este direito".
 
O Sindicato da Hotelaria do Algarve afirma que "irá continuar a exigir que os patrões do sector
paguem devidamente o trabalho prestado em dia feriado, ou seja, com um acréscimo de 200% " e
apela aos trabalhadores "para lutarem juntamente com o sindicato para que o patronato pague o que
deve e comece a pagar o trabalho prestado em dia feriado corretamente, de acordo com as normas
contratuais em vigor."
 
Partilhe nas redes socias:
Facebook0Pinterest0TwitterLinkedin
 
Terra Ruiva
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ECONOMIA 

EXPORTAÇÕES 

Défice comercial atinge 
o nível mais alto desde 2010 

Com as exportações de bens a crescer menos do que as importações, 
o défice comercial foi engordando nos últimos anos até chegar a máximos 
de nove anos. No entanto, juntando os serviços, o saldo continua positivo. 

PairIu Duarte 

O défice comercial de bens passou de 6% do PIB em 2015 para 9,7% em 2019. É o valor mais alto desde 2010. 

DÉFICE COMERCIAL SUBIU 90% DESDE 2015 
Evolução do défice comercial em milhões de euros e em percentagem do PIS entre 2009 e 2019. 

O défice comercial de bens aumentou 9,7 mil milhões de euros durante a 
geringonça (2015-2019). Em percentagem do PIB, o défice engordou 3,7 
pontos percentuais nesse período. Nas duas óticas, o desequilíbrio da ba-
lança comercial de bens é o maior desde 2010. 

Défice comercial de bens 

Em 0/0 PI B 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018' 2019 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) e cálculos do Negócios. 
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O
défice comercial de bens 
aumentou em 2019 para 
9,7% do P113, o valor mais 

elevado) desde 2010 (11,9%). Du-
mi te a geringonça, as exportações 
cresceram sempre abaixo das im-
portações, prejudicando o saldo, 
mostram Os números do Instituto 
Nacional de Estatística (INE). 

Os 9,7% do P113 para o peso de 
2019 têm como pressuposto um 
crescimento do PIB nominal (sem 
descontara evolução dos preços, 
tal corno acontece nos números da 
balança de bens) de 3,4%, que é a 
previsão do Governo, dado que o 
número oficial para o crescimen-
to do ano passado só será divulga-

  

cio esta semana pelo gabinete de 
estatísticas. 

O agravamento do défice co-
mercial de bens deve-se ao cresci-
mento mais baixo das exportações 
face às importações, cuja base já é 
maior, o que amplifica o efeito ne-
gativo na balança de bens. Desde 
2016 que as vencias ao exterior 
têm crescido menos do que as 
compras. Durante a crise verifi-
cou-se o contrário, o que é natural 
dado o efeito do ciclo económico 
nas importações. 

Além disso, estes dados signi-
ficam que o défice comercial de 
bens cresceu acima do PIB nomi-
nal. A maior subida (quase 30%) 
verificou-se em 2017, ano em que 
a economia mais cresceu. Em 
2018 O aumento foi de 20% e em 
2019 de 16%. 

No entanto, há várias "ate-
nuantes" que põem estes núme-
ros em perspetiva. Desde logo, es-

  

tes dados referem-se apenas ao 
comércio de bens, deixando de 
fora os serviços (em que se desta-
ca o turismo). Juntando o défice 
comercial de bens com o exceden-
te dos serviços, o saldo comercial 
total continua ligeiramente posi-
tivo. 

Ainda não há dados para o fi-
nal de 2019, mas até setembro o 
excedente era de 0,3% do PIB. 
Este excedente comercial da eco-
nomia portuguesa tem vindo a cair 
dado que o défice de bens tem vin-
do a crescer mais cio que o exce-
dente dos serviços. 

Alargando ainda mais a análi-
se, é possível olhar para o conjun-
to das contas externas de Portu-
gal, o que inclui a balança finan-
ceira e a de capital, além cia balan-
ça corrente (na qual está a balan-
ça comercial). Nessa ótica, as con-
tas externas continuam a ser ex-
ceden tarjas - já o são há oito anos  

-, apesar de também terem piora-
do nos últimos anos. 

Acresce que alguns economis-
tas têm relativizado este aumen-
to cio défice comercial de bens por 
este estar ancorado em importa-
ções que, na teoria, vão aumentar 
a capacidade produtiva das em-
presas nacionais e, assim, podem 
vir a contribuir para ter mais ex-
portações no futuro. 

Exportações 
travaram em 2019 
As exportações de bens aumenta-
ram 3,6% em 2019, travando face 
ao ano anterior (5,3%) e crescen-
do menos cio que as importações 
de bens (6,6%) pelo quarto ano 
consecutivo. 

No total, Portugal exportou 
59,9 mil milhões de atros em 
2019 e importou 80,3 mil milhões 
de euros, o que se traduz numa 
taxa de coberturade 74,6%,a mais  

baixa desde 2011 (71,9%). 
Na análise que exclui os com-

bustíveis e lubrificantes, uma ca-
tegoria mais volátil, as conclusões 
são semelhantes em termos de ba-
lança comercial: as exportações 
(4,5%) cresceram menos cio que 
as importações (7,4%) e o défice 
cia balança comercial aumentou 
2,5 mil milhões de euros, atingin-
do os 14,95 mil milhões de euros. 

É possível assim dizer que os 
combustíveis não foram determi-
nantes para o aumento do défice 
comercial, mas é certo que 25% 
desse défice resulta do desequilí-
brio entre as exportações e impor-
tações dos combustíveis. 

Para 2020, a expectativa dos 
empresários é que as exportações 
continuem a desacelerar para um 
crescimento de 2,1%...Já o Gover-
no desenhou o Orçamento do Es-
tado para 2020 com uma previsão 
mais otimista de 3,2%.  ■ 
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Peso do défice 
comercial no PIB 
é o mais alto 
em nove anos 
ECONOMIA 16 

Página 7



A8

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,82 cm²

  Corte: 1 de 10ID: 84841192 10-02-2020

PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO DO ESTADO 
Rafael Marchante/Reuters 

• 
Já7 

1 

• 4'k. 

Mário Centeno, ministro das Finanças, conseguiu na semana passada aprovar o seu quinto Orçamento do Estado. 

Com que orçamento 
se vai governar o país? 
Em 2020, a despesa continuará a crescer a um ritmo idêntico ao do PIB enquanto a receita 
avançará um pouco mais depressa. Haverá medidas para agradar a famílias e empresas, 
bem como aos parceiros da esquerda - mas sempre de impacto orçamental contido. 

MARGARIDA PEIXOTO 

margaridapeixoto@negocios.pt 

N
o final da semana 
passada. Mário 
Centeno, ministro 
das Finanças, viu 
aprovado no Par-

lamento ()Sei,' quinto Orçamento 
do Estado. Este é o documento 
que vai marcar o passo das admi-
nistrações públicas até ao final do  

ano e que enquadra a ação do Go-
verno. Terminada a atribulação e 
dramatização das negociações po-
líticas, que orçamento é este com 
que António Costa vai governar? 

Com a economia a crescer há 
2.3 tri mestres seguidos, (já tbra das 
restrições do Procedimento por 
Défices Excessivos há três anos, 
Portugal teráem 2020 uma políti-
ca orçamental ligeiramente restri-
tiva. Esta é pelo menos a indicação 
que Mário Centeno, ministro das 
Pi nanas, deixa no relatório do Or-
çamento do Estado que apresen-
tou ao Parlamento e a Bruxelas. 

Nodocumento,o ministro pre-
vê unia melhoriado saldo estrutu-
ral dc três décimas, dc uni défice 
de 0,3% do PIB em 2019, para 0% 
este ano. Isto quer dizer que, des-
contando o efeito do ciclo econó-
mico e das medidas extraordiná-
rias, o saldo orçamental das admi-
nistrações públicas vai melhorar, 
aproximando-sedoequilíbrioen-
tre receitas e despesas. 

Parlamento pouco mudou 
E certo que a conta em termos 
estruturais foi feita antes das al-
terações introduzidas pela nego-

  

ciação de especialidade na As-
sembleia da República e que este 
é um indicador controverso, de 
cálculo complicado e não obser-
vável. Mas vale pela tendência e 
nas Finanças admite-se um im-
pacto relativamente curto das 
modificações introduzidas pelos 
deputados - à revel ia da vontade 
do ministro entram na despesa 
mais 40 milhões. 

Estes números não farão mu-
dar a meta para o saldo orçamen-
tal global, que se vai manter num 
excedente. 0,2% do PIB, porque 
parte das alterações foram nego-

  

ciadas previamente com os parti-
dos da esquerda, BE e PC P, e algu-
mas delas como por exemplo o 
aumento extraordinário das pen-
sões e a atual izaçãosalaiial da fun-
ção pública - até já estavam pre-
vistasilas contas iniciais do Gover-
no,diminuindoo ajustamento que 
terá agora de ser feito aos limites 
de despesa do documento. 

Assim sendo, Centeno vai di-
rigir as contas do país, uma vez 
mais, seguindo uma partitura 
apertada. Não hzítp-andes medi-
das de aperto ou de consolidação 
orçamental não são introduzi-
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Governo e BE 
mais distantes 

Este foi o Orçamento do Estado que 
mais esfriou a relação entre o Go-
verno e o Bloco de Esquerda. As ne-
gociações foram difíceis, com o 
Executivo a mostrar resistência às 
exigências específicas dos bloquis-
tas. Além disso, na fase de especia-
lidade o BE acabou por se entender 
com o PSD, aceitando votar favora-
velmente uma proposta de descida 
do IVA da luz para 6%, com entra-
da em vigor prevista para outubro 
e com uma medida compensatória 
de 8,5 milhões de euros (um corte 
na dotação para os gabinetes mi-
nisteriais). O Governo considerava 
a iniciativa "tremendamente irres-
ponsável" e manifestou-se violen-
tamente contra ela. A proposta 
acabou por não ser aprovada por-
que o CDS e o PAN votaram contra, 
ao lado do Executivo, e o PCP recu-
sou as contrapartidas financeiras 
da iniciativa, levando o PSD a re-
cuar. O fantasma da coligação ne-
gativa foi o suficiente para azedar 
a relação entre os governantes so-
cialistas e os deputados bloquistas. 

dos grandes cortes I ia despesa (o 
exercício de revisão da despesa 
vale 190 milhões dc euros) e 
também não há aumentos de im-
postos muito significai ivos. há 
sobretudo atualizações. 

Mas a despesa cresce contro-
latamente. a uni ritmo seme-
lhante ao thi próprio PI 13 (os gas-
tos totais avançam 3.7%. en-
quanto o 1'113 aumenta 3.3), e 
sustentada por um aumento da 
receita mais acelerado, de 4.5%. 
Analisando° tipo de despesa. ‘e-
ri fica se que há unia transferên-
cia dos gastos com jt ui is (que en-
colhem 161 milhões de euros) 
para outros tipos de gastos, tan-
to correntes como dc capital. 

(. seja. Centeno esta a pagar 
as escolhas políticas, tanto de 
2019 (e que ainda se refletem 
este ano) como de 2020, funda-
mentalmente com o crescimen - 
to ec(moinico e com as poupan - 
ças em juros. Sem contar com as 
alterações introduzidas na espe-
cialidade. o preço a pagar já era 
dc 970 milhões de euros (898 
milhões são despesa a mais, e 72 
milhões de euros receita a me-
nos). Agora a conta vai certa-

 

As críticas 
da direita 

Este foi também o Orçamento do 
Estado cuja discussão com a oposi-
ção à direita ficou fortemente mar-
cada pela diferença de 590 milhões 
de euros entre o saldo orçamental 
estimado pelo Governo para o exer-
cício, e o limite de despesa que é 
pedido ao Parlamento. Esta dife-
rença, que corresponde fundamen-
talmente a reservas orçamentais, 
foi considerada pelo PSD como 
uma "fraude democrática" e foi 
usada para justificar a defesa de 
propostas que reduzem a receita 
pública, como é o caso da descida 
do IVA da luz. Além disso, a direita 
acusou o Governo de manter "a 
maior carga fiscal de sempre", uma 
estratégia que PSD e CDS conside-
ram errada e injusta. Já para o mi-
nistro das Finanças, este é um in-
dicador cuja subida é pouco rele-
vante quando se deve ao cresci-
mento da atividade económica e do 
emprego. Centeno pôs em causa 
este indicador e preferiu utilizar 
outros, mais específicos sobre o 
peso dos impostos na economia. 

mente superar os mil mi lhões de 
curtis. 

Das restrições financeiras 
às restrições políticas 
Para construir este ( )E, Centeno 
seguiu os mesmos passos dosqua-
tro anteriores:a‘iiliou o que a eco-
nomia lhe dá. fez contas ao que as 
medidas de política tomadas no 
passado pesam agora na despesa 
(e na ‘,eic, inicialdiz o C FP. va-
liam 85%,(10 tottd)edecidiu mi no 
distribuir o que sobra. Mas nessa 
afetação não s fì-

 

nanceiras nanceiras como seja a terceira 
maiordívida publicada 1..1E (tile 
contamAiimbém há queolharao 
tabuleiro o( ít ico. 

Uma das estratégias na man-
ga thi a mesma de todos os outros 
anos: não contarà part ida com um 
resultado orçamental no ano an-
terior provavelmente melhor do 
que a sempre cautelosa previsão. 
A convicção de que 2019 terá fe-
chado com (1111 saldo orçaIrlenkII 
111C1114>rdoque o previsto reforça-
-se a cada nuvo indicatli ir ainda 
na sexta- feira° CFP rei 'ovou a es-
timativa que aponta como mais 
provável uni saldo nulo, ou atéex-

 

Quase nada muda 
no IVA da luz 

A possibilidade de descida do IVA 
da luz foi a grande polémica deste 
Orçamento. Todos os partidos na 
Assembleia da República se apre-
sentaram como defendendo uma 
descida dos custos da energia para 
as famílias, mas não houve enten-
dimento suficiente sobre como 
fazê-lo. As várias propostas de al-
teração sobre o assunto, que pre-
viam um impacto já este ano, aca-
baram chumbadas e ficou no OE 
2020 apenas uma autorização le-
gislativa para o Governo negociar 
junto de Bruxelas uma revisão do 
IVA da luz em função do consumo. 
Acontece que este objetivo é com-
plexo, vai demorar tempo a nego-
ciar com o comité do IVA, precisa 
da colaboração dos operadores e 
está a ser enquadrado pelo Execu-
tivo como uma medida de eficiên-
cia energética - o objetivo é mais 
estimular o consumo racional do 
que encontrar poupanças para as 
famílias. O Governo assumiu não 
ter cabimento orçamental para 
esta medida este ano. 

cedentário, do que t> défice com 
que Centeno contou para dese-
nhar o( )E deste ano. 

A confirmar-se. virá de 2019 
uma ajuda para executar 2020e 
para facilitara necessidade polí - 
tica (talvez superior à vontade) 
de dar neste orçamento um bo-
cadinho (não muito) a todos. 
Este é O ( )rçamento do Estado 
que volta a dar um aumento ex-
traordinário às pensões, uma rei-

 

vindicação do P e pela titia! o 
13E também tem batalhado. E a 
cedência mais cara. avaliada em 
cerca (11'140 milhões de curtis. 

1\ Ias também éo( )rçamcnto 
que atualiza os salários da fun-
ção pública, que promete redu-
zir o problema da suborçamen-
tação da saúde, que baixa ligeira-
mente o IfIC às pequenas e mé-
dias empresas e introduzo acer-
to de contas para as micro e lie-
querias empresas. É o ( 
to que carrega uni pouco nos im-
postos exigidos ao alojamento lo-
cal. bem como no crédito ao con -
sumo. 13aixii as propinas e me 
(hora as bolsas do ensino supe-
rior, reforça o programa para pa-
gar os passes sociais.•  

O Conselho das Finanças Públi-
cas (CEP) continua a admitir 
que o ministro das Finanças. 
Mário Centeno, tenha fechado 
as contas do ano passadodas ad-
ministrações públicas com uni 
saldo melhor do que o previsto, 
que era um défice de apenas 
unia décima do PCB. A institui 
ção liderada por Nazaré da ('os-
ta Cabral explica que até selem-

 

> as receitas cresceram além 
do esperado, enquanto a despe-
sa. nomeadamente de investi-
mento, ficou aquém. 

)s desenvolvimentos orça-
mentais até setembro de 2019 e 
a intiirmação parcial disponível 
para o último trimestre do ano 
apontam para o cumprimento 
()tunesino a superação do saldo 
estimado pelo inistério das Fi-
nanças para 2019 na proposta de 
Orçamento do Estado para 
2(20 (défice de 0,1% do PIB)," 
lê-se no relatório sobre a evolu-
ção orçamental das administra-
ções públicas até setembro de 
2019, publ icado sexta-feira.7 de 
fevereiro. 

( ) ( 'FP diz que, neste mo 
mento, as contas apontam "para 
uma posição orçamental j o fi-
nal dc' 2019.1 em torno do equi-
líbrio ião sendo de excl uir a p( s-

 

17% 
OBJETIVO. 
Este é o crescimento 
que o investimento 
precisa de ter registado 
no quarto trimestre 
de 2019 para Centeno 
cumprir a meta. 

sibilidade de uni ligeiro exce-
dente orçam( tal." 

()s peritos explicam que a re-
ceita fiscal e tont ribut iva cresce 
"em linha" com o previsto pelo 
Governo no ()E 2020, mas que 
a receita de vendas e outras re-
ceitas supera o esperado. Ao 
mesmo tempo, do latiu dos gas, 
tos. "antecipa-se unia evolução 
da despesa de investimento que 
poderá ficar aquém do estima-
do," lê-se no documento. 

Para cumprir a meta do in-
vestimento, dizem as contas do 
CFP, seria preciso que este ti-
vesse registado uma subida de 
17' no quarto trimestre do ano 
passado, o que compara com 
7.3% no trimestre homólogo. 

O que pode impedir 
o brilharete? 
( ('11) nota que ainda não e 
completamente seguro que a 
meta de 21)19 seja superada. 
"Existem ainda encargos que 
afetarão a execução orçamen tal 
do último trimestre do ano", diz 
o relatório. que lembra o paga 
mento do subsídio de Natal aos 
funcionários públicos e pensio-
nistas, a última fase do descai 
gelamento de carreiras, as pres-
sões lia saúde e a incerteza lia re-
visão da despesa. 

Em contrapartida, já não 
está prevista qualquer despesa 
extraordinária em 2019 decor-
rente de decisões judiciais des-
filvoraveis ao município de Lis-
boa - o impacto saltou para 
2()20. refere o CEP. Para que a 
meta seja cumprida, é preciso 
que o défice do quarto t ri inest re 
não supere os 3.3% do P113, o 
que parece alcançável. 

1) C FI' admite ainda que a 
dívida pUblica na ótica de r luas-
t richt fique abaixo do previsto 
pelo Governo: em vez de118,9%, 
aponta para 118.5%, menos qua-

 

t déci mas.•  MP 

Já não terá 
havido défice 
no ano passado 

O Conselho das Finanças Públicas diz que 
as estimativas atuais apontam para um saldo 
orçamental nulo ou mesmo um excedente. 
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PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO DO ESTADO 

Mais de um terço das conquistas 
da esquerda foram à custa do PSD 

Das 136 propostas de alteração dos partidos de esquerda que foram aprovadas no Parlamento, mais 
de um terço foram-no contra a vontade do PS. Os comunistas obtiveram a maior taxa de aprovação junto 
da direita. Considerando as propostas de todos os partidos, 30% passaram com coligações negativas. 

Miguel A. LOpeS/LuSa 

O Parlamento aprovou o Orçamento do Estado para 2020 em votação final global na passada quinta-feira. 

ALTERAÇÕES AO OE: COMO VOTOU O PS? 
Propostas de alteração aprovadas por partido e por sentido de voto do PS (%). 

O P5 aprovou mais de metade das propostas de alteração dos par-
tidos à sua esquerda e do PAN. As seis propostas da deputada Joa-
cine Katar Moreira foram aprovadas pelos socialistas e, em senti-
do contrário, nenhuma proposta do Chega teve "luz verde" do P5. 
Foram aprovadas mais de 250 propostas de alteração, das quais 74 
à revelia do grupo parlamentar do PS, ou seja, com o apoio do PSD. 

Total Com o PS Contra o PS 

PS 84 100% 0% 

P50 24 37,5% 62,5% 

Bloco de Esquerda 31 64,5% 35,5% 

PCP 42 52,4% 47,6% 

CDS 8 37,5% 62,5% 

PAN 38 63,2% • 36,8% 

Verdes 19 68,4% 31,6% 

Chega 2 0% 100% 

Iniciativa Liberal 3 66,7% 33,3% 

Deputada não inscrita 6 100% 0% 

Fonte, Website da Assembleia da República (dados provisórios) 

SUSANA PAULA 

susanapaula@negocios.pt 

ais de um terço das con-

 

Tu quistas da esquerda e do 
PAN no Orçamento do 

Estado foram aprovadas à revelia 
cio PS, ou seja, com o apoio do PSD. 
Segundo um levantamento que o 
Negócios fez no websi te do Parla-
mento, das 136 propostas que filo-
co de Esquerda, PCP, PAN, Verdes 
e Livre consegu i rani ver aprovadas, 
51 delas (37,5%) contaram com a 
Oposição dos socialistas. 

Depois da dramatização em 
torno da redução do I VA da ele-
tricidade, estes deputados absti-
veram-se na votação final global 
cio Orçamento do Estado para 
2020, viabilizando-o. Mas até esse 
momento final houve negocia-

  

ções, cedências e conquistas. Em-
bora os números das maiorias ne-
gativas e dos sentidos devoto ain-
da sejam provisórios (os serviços 
do Parlamento admitem que só 
esta semana tudo fique confirma-
do), já deixam unia dimensão da 
"mão" do PS nessas conquistas. 
Mas também do peso que os par-
tidos. além do socialista, têm. 

Além do PS, também a ex-de-
putada do Livre conseguiu que to-
das as propostas aprovadas (seis) te-
nham lidou aval dossocialistas. Se-

 

guiu-se o que teve 68,4% das 
StlaS propostas z provadas com o PS, 
já quedas 19 medidas só seis foram 
maiorias negativas. 

Foi &poisa vez cio Bloco de Es-
querda. O partido da antiga gerin-
gonça obteve o voto a ffivor do PS 
em 20 das 31 propostas que conse-
guiu aprova r, o que sign i fica que só 
em perto de um terço das propos-
tas Ibi necessário encontrar uma 
maioria à revelia dos socialistas  

para avançar com as suas iniciati-
vas. Seguiu-se depois o l'AN, que 
contoucom o voto a favor do PS em 
24das 38 propostas que conseguiu 
aprovar. Em 36,8% dos casos foi 
necessário ao partido de André Si I - 
va recorrer a uma maioria negati-
va. Por tini, foi o PCP que, embora 
tenha o maior número de propos-
tas de alteração aprovadas (42). 
contou menos com os socialistas. 
que viabilizaram 32,4% das pro-
postas dos comunistas. 

Contas fei tas, os partidos à es-

querda do PS e o PAN terão con-
seguido aprovar cerca de 85 pro-
postas de alteração com o apoio 
dos socialistas. Ciu levantamen-
to, tambéni provisório, leito pelo 
Governo aponta para "unia cente-
na" de propostas destes partidos 
aprovadas pelo l'S. 

No cilha-ao, iião é possível ava-
liaro peso negociai de cada uni dos 
partidos apenas pelo número de 
propostas que aprovaram com o  

PS. A substância e o impacto or-
çamental das medidas ganham re-
levância nessa análise. Por exem-
plo, o aumento extraordinário de 
pensões, que é visto como a prin-
cipal medida deste OE. foi nego-
ciado principalmente com o PC P. 

.1á nos partidos à direita o ce-
nário é diferente. Das 37 propos-
tas que PS I), CDS, iniciativa Li-
beral e Chega aprovaram só um 
terço teve o aval dos socialistas. 
Nos restantes casos, foi necessá-
rio que BE, PCP e PAN estives-
sem alinhados com a direita. 

Segundo contas das Finanças, 
as maiorias negativas aprovadas 
no Parlamento vão (listar cerca de 
40 milhões de CLIMS. Este ¡mime-
to soma-se ao que resulta de todas 
as medidas aprovadas que resul-
taram de entendimentos entre os 
próprios socialistas e os antigos 
parceiros da geringonça mas 
sem alterar o excedente de 0,2% 
previsto para este ano. • 

PROPOSTAS 
Bloco, PCP, PAN, PEV 

e Livre conseguiram 

aprovar 136 

das suas propostas de 

alteração ao Orçamento. 

CONTRA O PS 
Das 136 propostas da 
esquerda aprovadas, 
51 só avançaram porque 
o PSD deu 
o seu aval. 
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PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO DO ESTADO 

Muitos e pequenos apoios 
para diferentes i 
O OE prevê várias medidas em sede de IRS que na prática se aplicam a casos 
específicos, como famílias com bebés ou jovens a entrar no mercado de trabalho. 
No fim, houve surpresas, como a subida para 12.500 euros do tecto a partir do qual 
se tem de liquidar IVA. SUSANA PAULA susanapaula@negocios.pt FILOMENA LANÇA filomenalanca@negocios.pt 

IRS 
ATUALIZAÇÃO DOS 
ESCALÕES EM 0,3% 

Yd 

O Governo vai atualizar os escalões 
de IRS em 0,3%, abaixo da inflação 
esperada para 2020, que é de 1%. 
Na prática, isto significa que os con-
tribuintes que mantenham o salário 
vão pagar ligeiramente menos do 
que no ano passado, mas mais do 
que pagariam se os limites máximos 
dos escalões fossem aumentados 
em linha com a inflação esperada. 

ISENÇÃO PARCIAL 
POR TRÊS ANOS 
Os jovens entre os 18 e os 26 anos e 
que tenham concluído o ensino se-
cundário (e com rendimentos até 
25.075 euros por ano) podem ace-
der a uma isenção parcial de IRS, 
que incide sobre 30% do rendimen-
to auferido no primeiro ano de ati-
vidade, sobre 20% no segundo e de 

Segundo 
o Governo, 
a isenção parcial 
de IRS pode 
chegar a 160 mil 
jovens em 2020. 

10% no terceiro, em relação a ren-
dimentos de trabalho dependente 
(Categoria A). A isenção tem tectos 
que diminuem ao longo desse perío-
do: de 7,5 vezes o IAS (cerca de 3.291 
euros) no primeiro ano, de 5 IAS 
(perto de 2.194 euros) no segundo e 
de 2,5 IAS (1.097 euros aproximada-
mente) no terceiro ano de isenção. 

DEDUÇÃO POR FILHOS 
COM MENOS DE TRÊS ANOS 
A dedução que é atribuída por filho 
com menos de três anos sobe de 126 
euros para 300 euros a partir do se-
gundo dependente. A majoração da 
dedução no IRS para crianças até 
aos três anos será aplicável a partir 
do segundo filho, independente-
mente da idade que tenha o primei-
ro filho. 

TRABALHADORES QUE 
ESTUDEM COM ISENÇÃO 
Os trabalhadores-estudantes meno-
res e que ainda vivam com os pais 
apenas vão pagar IRS a partir de um 
limite anual de quase de 2.220 eu-
ros (cinco I ndexantes de Apoios So-
ciais - IAS). A nova regra aplica-se 
tanto aos rendimentos de trabalho 
dependente como aos que resultem 
de prestações de serviço, ou seja, da 
categoria B de IRS. Estão também 
incluídos atos isolados. Pelo regime 
atual, os jovens estudantes que tam-
bém trabalham podem declarar os 
seus rendimentos juntamente com 
a declaração de IRS dos pais ou 
apresentar a sua própria declara-
ção, mas apenas se tiverem mais de 
16 anos. 

MÍNIMO DE EXISTÊNCIA 
CHEGA A MAIS 30 MIL 
A atualização do IAS (Indexante de 
Apoios Sociais) para um valor pró-
ximo dos 439 euros em 2020 vai fa-
zer com que aumente, automatica-
mente o número de agregados isen-

  

tos de IRS. A estimativa do Governo 
é que o mínimo de existência venha 
a abranger mais cerca de 30 mil 
agregados. O mínimo de existência 
é, na prática, uma espécie de rendi-
mento mínimo após tributação. Ou 
seja, sempre que o rendimento após 
impostos seja inferior ao mínimo de 
existência, o Estado abdica do IRS 
até que o rendimento atinja esse li-
miar. 

PENSIONISTAS 
ESTRANGEIROS PAGAM 10 
Os reformados estrangeiros que se 
mudem para Portugal e que hoje em 
dia estão isentos de IRS vão passar 
a pagar 10% sobre a pensão que au-
ferem no estrangeiro. A medida só 
se aplica a novos reformados es-
trangeiros que cheguem ao país e 
prevê um período de transição que 
deixa de fora quem se inscrever no 
regime de Residentes Não Habituais 
até 31 de março de 2021. 

EDUCAÇÃO 
CRECHES GRATUITAS 
PARA 56 MIL CRIANÇAS 
O Parlamento aprovou creches gra-
tuitas para todas as famílias inseri-
das no primeiro escalão de rendi-
mentos e para os segundos filhos 
das famílias do segundo escalão, tal 

MEDIDAS DE IRS 
O IRS Jovem e o aumento 
das deduções com filhos 
menores de 3 anos 
implicam uma perda de 
receita de quase 50 
milhões de euros. 

como são calculados para aceder às 
creches. A medida vai alcançar 56 
mil crianças. O Governo fica agora 
obrigado a elaborar, no prazo de seis 
meses, um plano para a criação fa-
seada de uma rede pública de cre-
ches. E, até 2023, deve garantir o in-
vestimento público para a criação 
de, pelo menos, 100 mil vagas em 
creches. 

MANUAIS ESCOLARES 
NOVOS NO 1.0  CICLO 
Os alunos das escolas públicas no 
primeiro ciclo vão receber gratuita-
mente manuais escolares novos, de-
pois de ter sido aprovada uma pro-
posta que põe fim à reutilização dos 
livros, tal como era exigido até aqui. 

REVISÃO DE ALIMENTOS 
NAS ESCOLAS 
O Parlamento aprovou na especiali-
dade, sem votos contra, uma pro-
posta que prevê que ao longo deste 
ano o Governo limite os produtos 
prejudiciais à saúde disponibiliza-
dos nas vendas automáticas das es-
colas. A organização dos bufetes e a 
composição dos seus alimentos 
também será revista ao longo de 
2020. A proposta era do PAN. 

DÍVIDAS 
ACESSO A APOIOS 

Os contribuintes com dívidas à Se-
gurança Social ficarão mais limita-
dos no acesso a apoios do Estado. 
Na prática, as entidades públicas ou 
de capitais maioritariamente públi-

  

cos só podem conceder algum sub-
sídio ou proceder a pagamentos su-
periores a três mil euros, líquidos de 
IVA, a contribuintes da Segurança 
Social, mediante a apresentação 
de declaração comprovativa da si-
tuação contributiva destes. Atual-
mente o limite é de cinco mil euros. 

SAÚDE 
FIM DAS TAXAS 
MODERADORAS 
As taxas moderadoras nas consul-
tas dos Cuidados de Saúde Primá-
rios vão acabar a partir da entrada 
em vigor do Orçamento, e as exigi-
das nos exames complementares de 
diagnóstico e terapêutica prescritos 
nesses cuidados têm fim marcado a 
partir de 1 de setembro deste ano. 
Foi ainda aprovada uma norma que 
prevê o fim de todas as taxas mode-
radoras até ao final de 2021. 

RECIBOS VERDES 
MUDANÇAS NO TRABALHO 
FORTEMENTE SAZONAL 
O Governo pretende alterar em 
2020 o regime dos independentes 
com um trabalho "fortemente sazo-
nal", nomeadamente quanto às 
obrigações declarativas, de acordo 
com a proposta preliminar do Orça-

 

O Comité do IVA 
vai reunir-se em 
março para 
avaliar descida 
por escalões de 
consumo de luz. 
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O Governo apresenta esta segunda-feira a 
proposta formal para aumentos salariais além 
dos anunciados 0,3%. E promete negociar o 
sistema de avaliação ou as pré-reformas. 
CATARINA ALMEIDA PEREIRA catannapereira@negocios.pt 

mento do Estado. "Em 2020, o Go-
verno legisla no sentido de ade-
quar o regime contributivo dos tra-
balhadores independentes às ati-
vidades com forte componente sa-
zonal e elevada flutuação dos mo-
mentos de faturação, designada-
mente no que respeita às respeti-
vas obrigações declarativas." 

ffi0 !.':;t1PERIOR 

REDUÇÃO DAS 
PROPINAS EM 20% 

O valor do tecto máximo estipulado 
para as propinas do ensino superior 
foi reduzido em 20%, de 871 para 
697 euros, prosseguindo o caminho 
iniciado na anterior legislatura. Os 
deputados também aprovaram mu-
danças ao regulamento de bolsas 
para estudantes do Ensino Superior, 
para obrigar a que as bolsas de es-
tudo sejam pagas até 31 de dezem-
bro de cada ano, para ajudar no 
combate ao abandono escolar. 

SALÁRIOS DOS DOCENTES 
UNIVERSITÁRIOS 
Os trabalhadores do ensino supe-
rior que, por efeitos do congela-
mento que ocorreu entre 2011 e fi-
nal de 2018, tenham ido a concur-
so mas não tenham mudado de po-
sição remuneratória verão agora 
esse direito reconhecido. 

ELETRICIDADE 
REDUÇÃO CONSOANTE 
O CONSUMO 
Embora a redução do IVA da eletri-

  

cidade tenha marcado o debate, a 
medida que acabou aprovada foi a 
autorização legislativa do Gover-
no. Para já, o Executivo de António 
Costa comprometeu-se apenas a 
remeter a Bruxelas um pedido para 
criar escalões de consumo de ele-
tricidade baseados na estrutura de 
potência contratada existente no 
mercado elétrico, aplicando ao for-
necimento de eletricidade de redu-
zido valor taxas de 6% e de 13%. 
Não se sabe ainda como, nem 
quando. A próxima reunião do Co-
mité europeu do IVA, que analisa o 
pedido (embora sem poder vincu-
lativo), só está marcada para mea-
dos de março. 

Ijt 

ISENÇÃO PARA 
INDEPENDENTES SOBE 
O limite anual de rendimentos dos 
trabalhadores independentes que 
pode estar isento de IVA subiu dos 
atuais 10 mil euros para 12.500 eu-
ros. Esta isenção de IVA contem-
pla os contribuintes que não têm 
nem estão obrigados a ter conta-
bilidade organizada para efeitos 
do lRS ou IRC, e não tenham atin-
gido, no ano civil anterior, um vo-
lume de negócios superior a esse 
limite. 

A OS 
FINANCIAMENTO DE 
SAÚDE SÓ COM FATURA 
As faturas que não forem subme-
tidas no sistema e-fatura ou em 
que os cuidados de saúde presta-
dos não forem claros não serão fi-
nanciadas pela ADSE, a que têm 
acesso os funcionários públicos (e 
os seus familiares em alguns ca-
sos) e os pensionistas do Estado. 
Não serão também financiadas 
pela ADSE as faturas cujo valor 
"respeite a mais de uma consulta" 
ou em que "haja fracionamento da  

faturação de atos ou cuidados de 
saúde". 

APOI O C.' I A I S 

DESCONTOS NOS PASSES 
PARA DESEMPREGADOS 
Os desempregados de longa dura-
ção passam a receber uma com-
pensação pelos custos de aquisi-
ção do passe social durante o pe-
ríodo em que estejam a receber 
subsídio. A ideia é assegurar que 
terão mobilidade para lhes permi-
tir ser proativos na procura de em-
prego. A medida será regulamen-
tada em 2020. Por outro lado, o 
Passe Social +, para pessoas de bai-
xo rendimento, que já existe em 
Lisboa e Porto, será alargado ao 
resto do país. 

EXERCITO 
SALÁRIO MÍNIMO PARA 
OS RECRUTAS 
Foi aprovada com o Orçamento a 
regra que seja aumentada em 
2020 a remuneração paga aos re-
crutas durante a Instrução Básica, 
devendo a mesma passar para o 
valor da retribuição mínima men-
sal garantida, ou seja, para os 635 
euros. 

ANIMAIS 
GATOS ISENTOS 
DA LICENÇA ANUAL 
No primeiro ano os donos dos ani-
mais de companhia vão pagar ape-
nas a taxa de registo, sem terem de 
os licenciar na junta de freguesia, 
uma nova regra que apenas não se 
aplicará aos cães perigosos ou po-
tencialmente perigosos. Nos anos 
seguintes os gatos ficam de fora e 
o licenciamento, agora já nas jun-
tas de freguesia, será obrigatório 
apenas para os cães. Quem adotar 
em centros de animais ou tiver in-
suficiência financeira não paga 
pela licença. 

AUMENTOS 
SUBIDAS SALARIAIS 
COMEÇAM NOS 0,3% 

Os salários da Função Pública vão 
aumentar no mínimo 0,3% no pró-
ximo ano. O Governo já garantiu, 
no entanto, que o Orçamento aco-
moda mais despesa e esta segun-
da-feira vai apresentar uma nova 
proposta aos sindicatos. Espera-se 
que haja uma correção dos salários 
mais baixos, pelo menos até à po-
sição dos assistentes técnicos 
(683,13 euros) depois de a ministra 
Alexandra Leitão ter dito que é ne-
cessário ajustar "certas" posições 
remuneratórias para evitar a com-
pressão da tabela salarial. 

CARREIRA 
PROGRESSÕES 
PAGAS A 100% 
As progressões a que os funcioná-
rios públicos tenham direito serão 
pagas a 100% ao longo de todo o 
ano de 2020, tal como prevê a lei, 
o que ocorre desde dezembro mas 
já não acontecia há uma década. 
O Governo tem sublinhado este 
facto para argumentar que, se 
considerada a despesa com pro-
gressões, promoções, e outros di-
reitos que resulta das carreiras, 
juntamente com os aumentos sa-
lariais, a despesa média com fun-
cionários vai subir 3,2%. Se for 
considerado o aumento do núme-
ro de funcionários, a variação to-
tal da despesa será de 3,6%, se-
gundo referiu o ministro das Fi-

  

nanças, que aponta para um au-
mento de oito mil a dez mil funcio-
nários no próximo ano. 

PRÉMIOS 
PRÉMIOS PODEM SER 
PAGOS A 100% 
Os prémios de desempenho tam-
bém poderão ser pagos a 100% 
mas, segundo ficou definido pelo 
Orçamento do Estado, limitados à 
dotação orçamental inicial. Estes 
prémios estão previstos para os 
funcionários que tenham tido 
nota máxima na avaliação, ou a 
nota seguinte, e no ano passado 
tiveram um corte de 50%. 

itsCORPO 
NEGOCIAÇÕES SOBRE 
PRÉ-REFORMA 
Noutra frente, a ministra da Ad-
ministração Pública, Alexandra 
Leitão, convida os sindicatos da 
Função Pública a negociar um 
acordo plurianual que aborde ma-
térias como a simplificação do sis-
tema de avaliação de desempe-
nho, medidas de "rejuvenesci-
mento" do Estado, um programa 
de mobilidade transversal ou a re-
gulamentação das pré-reformas 
no Estado (que à partida só terá 
efeitos em 2021). ■ 

fr 

AUMENTO SALARIAL 
Será o aumento salarial 
mínimo transversal 
a todos os funcionários 
públicos. O resto vai 
depender das 
negociações desta 
segunda-feira e da data 
das progressões. 
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PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO DO ESTADO 

As taxas que vão afetar o 
DO e m r dos portugueses 

Há algumas novidades que saíram do Orçamento aprovado no Parlamento. A taxa 
que vai ser criada ainda está para vir. A nível de consumo, o Governo optou por 
atualizar parte destes impostos à taxa de inflação. Mas o que mais mexeu foi ao 
nível do IVA. ALEXANDRA MACHADO, CATARINA ALMEIDA PEREIRA, FILOMENA LANÇA E SARA RIBEIRO 

MOBILIDADE 
COMPRAR CARRO 
FICA MAIS CARO 
O ISV (Imposto sobre Veículos) apre-
senta uma atualização generaliza-
da na componente da cilindrada 
perto de 0,3%, mas a componente 
ambiental é diferente. As simula-
ções feitas aquando da apresenta-
ção da proposta governamental 
apontavam, no caso da Deloitte, de 
agravamentos que em alguns casos 
chegavam a 9%, não tendo, esta 
consultora, encontrado "uma corre-
lação entre os maiores aumentos de 
ISV e os veículos com maiores valo-
res de emissão de gases CO2". Para 
2020 foram feitas alterações decor-
rentes da alteração do protocolo de 
emissões, e por isso as comparações 
podem até penalizar alguns carros 
menos poluentes. Da versão que sai 
do Parlamento surge apenas a alte-
ração de uma tabela que tinha os es-
calões do gasóleo errados na pro-
posta inicial, conforme o Negócios 
já tinha avançado. Fonte da ACP re-
velou ao Negócios que, além desta 
errata, o Orçamento não sofreu al-
terações em sede parlamentar face 
ao que o Governo tinha proposto. 
Será mantido, por outro lado, em 
2020 o adicional de 500 euros para 
os automóveis a gasóleo mais po-
luentes, valor que desce no caso de 
veículos de mercadorias. 

TER CARRO TAMBÉM 
IMPLICA MAIS CUSTOS 
Em 2020, o adicional de IUC (Impos-
to Único de Circulação) aplicável so-
bre os veículos a gasóleo vai man-
ter-se. Quanto ao valor anual do selo 
do carro será atualizado à taxa de 
inflação de 2019, ou seja, em torno 
dos 0,3%, que serve de referência 
para qualquer das categorias de veí-
culos, quer sejam carros matricula-
dos até 2007 como os de data pos-
terior. 

INCENTIVOS À COMPRA 
DE BICICLETAS 
O incentivo à introdução no consu-
mo de veículos de zero emissões vai 
passar a aplicar-se também à aqui-
sição de bicicletas, até um máximo 
de 100 euros, por proposta do PAN 
aprovada no Parlamento. 

COMBUSTÍVEIS 
TAXA DO ISP CONTINUA 
COM ADICIONAL 
Em 2020 vai ser mantido o adicio-
nal à taxa do Imposto sobre Produ-
tos Petrolíferos (ISP) para a gasoli-
na e gasóleo. O adicional de ISP para 
a gasolina será de 0,007 euros por 
litro e para o gasóleo de 0,0035 eu-
ros por litro. Há também um conjun-
to de isenções para empresas que 
cessam, o que leva a unia previsão 
de aumento de receita com o ISP 
para 3.720,6 milhões de euros. 

ESPETÁCULO 
TOURADA COM IVA A 23% 
As entradas nas touradas vão passar 
a pagar a taxa normal do IVA, de 23%, 
em vez dos atuais 6%. Já as entradas 
em jardins zoológicos, botânicos e 
aquários públicos passam a ter IVA a 
6%. O PEV fez aprovar, por outro 
lado, a extensão desta descida do IVA, 
para taxa reduzida, para as entradas 
em exposições. A contribuição para o 

Comprar 
bicicletas 
vai ter um 
incentivo 
de, no máximo, 
100 euros. 

audiovisual não sofre alterações, 
mantendo-se o que está em vigor (va-
lor fixo mensal de 2,85 euros). 

TABACO 
TABACO AQUECIDO 
PENALIZADO 

O tabaco aquecido vai passar a ter 
uma categoria de imposto à parte, 
com elemento específico e a percen-
tagem "ad valorem" própria. Passa-
rá a ter um elemento específico de 
0,0837 euros por grama, incindindo 
uma taxa "ad valorem" de 15%. O im-
posto não pode ser inferior a 0,180 
euros por grama, o que significa 1 
euro por cada 20 cigarros aquecidos. 
Ou seja, na componente específica, 
este tipo de tabaco vai ter um agra-
vamento de 3%. Já o normal tem no 
elemento específico um agravamen-
to de 5%, para 101 euros por cada mil 
cigarros, mas o "ad valorem" desce 
de 15% para 14%. 

SELO 
CRÉDITO AO CONSUMO 
PENALIZADO 
O recurso ao crédito ao consumo vai 
ficar mais caro, com um agravamen-
to em 10% das atuais taxas de im-
posto do selo cobradas em cada ope-
ração. Assim, no crédito de prazo in-
ferior a uni ano, a taxa sobe de 
0,128% para 0,141%; no crédito de 
prazo igual ou superior a um ano au-
menta de 1,6% para 1,76%, tal como 
nas operações de prazo igual ou su-
perior a cinco anos. E nos créditos 
utilizados sob a forma de conta-cor-
rente, descoberto bancário ou outra  

forma em que o prazo de utilização 
não esteja determinado, em que se 
incluem os cartões de crédito, o im-
posto passa de 0,128% para 0,141%. 
Deverá também manter-se o agrava-
mento de 50% sobre o Imposto do 
Selo no crédito ao consumo. Em rela-
ção a este agravamento venceu a pro-
posta do PSD que exclui destes casos 
os contratos já celebrados e em exe-
cução, "de modo a não dificultar a si-
tuação das famílias que, pretenden-
do cumprir os contratos de crédito, 
por vicissitudes várias necessitam de 
proceder à prorrogação do prazo". 

ALIMENTACÃO 
EMBALAGENS 
VÃO SER PAGAS 

• 

O Governo ficará com carta-branca 
para legislar sobre a designada taxa 
do plástico para embalagens de uso 
único, nomeadamente nas refeições 
prontas no "take away" e entregas 
ao domicílio. 

IVA 

As entradas nas 
touradas vão 
passar a ter um 
IVA à taxa máxima. 
Passarão de 6% 
para 23%. 

AGRAVAMENTO 
NOS REFRIGERANTES 
A taxa sobre refrigerantes vai ser 
atualizada à taxa de 0,3%, a inflação 
projetada para o fecho de 2019. Não 
é aumentada a abrangência das be-
bidas que ficam sujeitas a esta taxa 
sobre o açúcar. Há mesmo um caso 
- bebidas com teor de açúcar infe-
rior a 25 gramas por litro - em que o 
imposto não será atualizado. O Go-
verno pediu, ainda, ao Parlamento 
autorização para poder alterar o IVA 
das bebidas na restauração, admi-
tindo ampliar a taxa intermédia às 
bebidas com taxa agravada. 

ALIMENTAÇÃO INFANTIL 
COM MENOS IVA 
Por proposta do Iniciativa Liberal, os 
alimentos para bebés vão passar a ter 
IVA a 6%, contra a atual taxa de 23%. 
Foi o próprio partido que informou 
que o P5 tinha alterado o sentido de 
voto, para aplicar a taxa mínima a um 
conjunto de alimentação infantil. 

ENERGIA 
PROMOÇÃO PARA 
O AUTOCONSUMO 
O Governo admite criar deduções 
ambientais em sede de IRS para a 
aquisição de unidades de produção 
renovável para autoconsumo e de 
sistemas de aquecimento eficiente 
até um tecto de mil euros. Esta me-
dida surge no seguimento das novas 
regras para o autoconsumo que en-
traram em vigor este ano. Foi ainda 
aprovada a isenção dos pequenos 
produtores de energia - até 20 MW -
do pagamento da contribuição do se-
tor energético (CESE). 

TARIFAS REGULADAS 
MANTÊM-SE 
As tarifas reguladas na eletricidade 
e gás natural vão manter-se. A ex-
tensão destas tarifas foi aprovada no 
Parlamento. ■ 
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Incentivos para 
e novas taxas a caminho EMPRESAS 

 

Foram aprovadas medidas para apoiar as empresas de menor dimensão e outras que 
visam o desenvolvimento do interior, como a que retira dos grandes centros o 
investimento para vistos gold. Mantêm-se as taxas da banca e energia e será criada 
uma para os dispositivos médicos e outra para as celuloses. FILOMENA LANÇA 

TRANSPORTES 
TAXA REDUZIDA ABRANGE 
MAIS CARROS DE SERVIÇO 
A taxa mais baixa das tributações 
autónomas em IRC, de 10%, vai pas-
sar a aplicar-se aos carros de servi-
ço que custem até 27.500 euros. 

Para os carros entre 27.500 e 35 mil 
euros, a taxa será de 27,5% e para 
os outros de 35%. Os veículos a GPL 
perdem a redução a que tinham di-
reito. É também eliminado o agra-
vamento para as empresas com 
prejuízos nos dois primeiros anos. 

PASSES SOCIAIS 
INCENTIVADOS 
Serão majorados em 30% os gastos 
das empresas com a aquisição de 
passes sociais em benefício dos tra-
balhadores. 

MICRO E PME 
MENOS IRC 
PARA MAIS LUCRO 
O limite até ao qual os lucros tributá-
veis das PME ficam sujeitos a uma 
taxa reduzida de IRC de 17% foi alar-
gado dos 15 mil para os 25 mil euros. 
As PME que desenvolvam a ativida-
de em territórios do interior, que já 
beneficiavam de uma taxa de 12,5% 
até aos 15 mil euros, também veem o 
limite alargado para os 25 mil euros. 

LUCROS REINVESTIDOS 
BENEFICIADOS 
Foi reforçado o incentivo para que as 
PME reinvistam os lucros obtidos. O 
limite de lucros reinvestidos que po-

  

dem ser deduzidos em sede de IRC 
aumentou de 10 para 12 milhões de 
euros e o prazo para reinvestimento 
é alargado de três para quatro anos. 

PEQUENAS EMPRESAS 
ACERTAM CONTAS 
As micro e pequenas empresas po-
derão acertar contas com o Estado 
sempre que tenham impostos a pa-
gar ou reembolsos por receber, no-
meadamente no IVA ou no IRC, de-
vido a atrasos do Fisco. Nos casos 
em que seja feito o acerto de con-
tas a empresa terá apenas de pagar 
o remanescente, caso exista. 

INOVAR E 
INTERNA MALIZAR 
SIFIDE ALARGADO 
ATÉ 2025 
O Sistema de Incentivos Fiscais à In-
vestigação e Desenvolvimento Em-
presarial II (SIFIDE II) foi alargado 
até 2025. Está em vigor desde 2014 
e foi criado para incentivar o inves-
timento em inovação. 

INCENTIVOS À 
INTERNACIONALIZAÇÃO 
Serão criadas isenções de Imposto 
do Selo sobre os prémios e comis-
sões relativos a apólices de seguros 
de créditos à exportação, com pos-
sível inclusão de outras formas de 

Acaba o 
investimento 
em imobiliário 
para obtenção 
de vistos gold em 
Lisboa e no Porto. 

garantias de financiamento à expor-
tação. É um pedido de autorização 
legislativa. 

DESENVOLVER SOFTWARE 
DÁ BENEFÍCIO 
Os rendimentos provenientes de di-
reitos de autor sobre programas de 
computador vão passar a pagar me-
nos imposto, tal como já acontece 
com as patentes e os modelos indus-
triais. O leque de rendimentos tribu-
tados apenas pela metade foi alar-
gado aos rendimentos de contratos 
de cessão ou utilização temporária 
dos direitos de autor sobre progra-
mas de computador registados. 

1,4 

INTERIOR 
INCENTIVOS À 
CRIAÇÃO DE EMPREGO 
O Governo pediu uma autorização 
legislativa para criar um regime de 
benefícios fiscais para incentivar a 
criação de postos de trabalho no in-
terior. A ideia é que as empresas 
possam deduzir no IRC 20% dos 
gastos que excederem o valor da re-
tribuição mínima nacional garanti-
da, com a criação de postos de tra-
balho nos territórios do interior até 
ao limite da coleta. É preciso aval 
de Bruxelas. 

VISTOS GOLD FORA 
DE LISBOA E PORTO 
Os estrangeiros que pretendam ad-
quirir uma autorização de residên-
cia no país mediante a realização de 
um investimento em imobiliário vão 
passar a ter de apostar em regiões  

do interior, em vez de o fazerem em 
grandes centros como Lisboa ou 
Porto, como agora acontece na es-
magadora maioria dos casos. O ob-
jetivo é restringir às comunidades 
intermunicipais do interior e das 
Regiões Autónomas da Madeira e 
dos Açores os investimentos em 
imobiliário. É uma autorização le-
gislativa e os valores do investimen-
to exigido também serão revistos. 

TAXAS 
BANCA, ENERGIA, 
FARMACÊUTICAS E 
DISPOSITIVOS MÉDICOS 
As taxas especiais sobre a banca, as 
energéticas e as farmacêuticas man-
têm-se em 2020. Mas vai ser criada 
uma nova para os dispositivos mé-
dicos que se aplicará sobre as aqui-
sições de valor igual ou superior a 
dois milhões de euros, de dispositi-
vos médicos e dispositivos médicos 
para diagnóstico in vitro às entida-
des do Serviço Nacional de Saúde, 
deduzido do imposto sobre o valor 
acrescentado. As taxas vão variar 
entre entre 1,5% e 4%. Na energia, 
a taxa extraordinária mantém-se, 
mas com a promessa de ser revista. 
E há novas penalizações para pro-
dutoras de eletricidade que usem 
matérias-primas mais poluentes. 

25 
PME 
A taxa mais reduzida 
de IRC vai abranger 
mais empresas, já que 
se passa de um limite 
de 15 mil euros para 
25 mil euros. 

CRIADA TAXA PARA 
AS CELULOSES 
Foi criada uma nova contribuição 
especial para a conservação dos re-
cursos florestais. Corresponderá a 
uma taxa anual que incidirá sobre 
o volume de negócios de empresas 
ou pessoas singulares que exerçam 
a título principal atividades que uti-
lizem, incorporem ou transformem, 
de forma intensiva, recursos flores-
tais. O Governo terá agora 180 dias 
para regulamentar a nova taxa. 

PEQUENOS PRODUTORES 
ISENTOS DA TAXA DA 
ENERGIA 
Os pequenos produtores de energia 
ficam isentos do pagamento da con-
tribuição extraordinária sobre o se-
tor energético (CESE). A medida 
abrange empreendimentos com ca-
pacidade até 20 megawatts (MW), 
mas está prevista uma norma antia-
buso que exclui da isenção os sujei-
tos passivos que, no conjunto dos 
centros eletroprodutores que dete-
nham, tenham uma potência insta-
lada superior a 60 MW abrangida por 
regimes de remuneração garantida. 

RESÍDUOS 
CÁPSULAS DE CAFÉ E 
CIGARROS: PRODUTORES 
RESPONSÁVEIS PELO LIXO 
Os resíduos de cápsulas de café, ci-
garros, artigos têxteis, óleos alimen-
tares e colchões passarão a ter regras 
de recolha seletiva e de tratamento, 
ficando este obrigatoriamente entre-
gue aos produtores. Estes deverão 
suportar os custos ambientais, des-
de a conceção até à eliminação do 
produto, assegurando a recolha e o 
encaminhamento dos resíduos para 
instalações de valorização autoriza-
das. Só poderão ser colocados no 
mercado produtos cujos produtores 
tenham assumido a responsabilida-
de do tratamento dos resíduos.. 
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PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO DO ESTADO 

Rendimentos do imobiliário 
com regras mais apertadas 
São medidas cirúrgicas, mas na maioria vão implicar mais imposto, seja em IMI, IMT 
ou IRS. O Governo voltou a apontar baterias aos imóveis devolutos e acabou com 
isenções de IMI para os centros históricos. O alojamento local arrisca pagar mais e 
nas rendas há boas notícias para os contratos antigos. FILOMENA LANÇA filomenalanca@negocios pt 

1MT 
TRANSAÇÕES ACIMA DE 
UM MILHÃO PAGAM MAIS 

As aquisições de prédios urbanos ou 
de frações autónomas de prédios ur-
banos destinados a habitação de va-
lor acima de um milhão de euros vão 
pagar mais Imposto Municipal sobre 
as Transações Onerosas de Imóveis 
(IMT), na medida em que será cria-
do um novo escalão para valores aci-
ma deste limite. A esse novo escalão 
será aplicada uma taxa de 7,5% con-
tra os atuais 6%. A medida abran-
gerá tanto a habitação própria, 
como segundas habitações. A atual 
taxa máxima, de 6%, passará a apli-
car-se aos imóveis destinados exclu-
sivamente à habitação própria e 
permanente com valor de aquisição 
superior a 574.323 euros e inferior 
a um milhão de euros e aos imóveis 
destinados exclusivamente à habi-
tação com valor de aquisição supe-
rior a 550.836 euros e inferior a um 
milhão. 

CRITÉRIOS APERTADOS 
NAS ISENÇÕES À BANCA 
Os critérios que permitem aos ban-
cos ficarem isentos do pagamento 
do IMT serão mais rígidos, na medi-
da em que aqueles que vendam 
imóveis adquiridos em processos de 
execução a entidades com quem te-
nham "relações especiais" deixarão 
de estar isentos do pagamento de 
IMT. Essa isenção existe atualmen-
te durante um período de cinco 
anos, mas de futuro cairá se os ban-

  

cos venderem os ditos imóveis a 
empresas do mesmo grupo. Além 
dos imóveis adquiridos em proces-
sos de execução, estão também 
aqueles que tenham ido parar aos 
bancos na sequência de falências ou 
insolvências, ou quando se desti-
nem à realização de créditos resul-
tantes de empréstimos feitos ou 
fianças prestadas 

iMi 
CÂMARAS OBRIGADAS A 
DIVULGAR DEVOLUTOS 
As autarquias passam a estar obri-
gadas a publicar na internet e nos 
respetivos boletins municipais a 
identificação dos prédios devolutos 
e em ruínas, bem como dos terre-
nos para construção, que tenham 
identificado dentro das suas áreas 
geográficas e comunicado à Autori-
dade Tributária e Aduaneira para 
efeitos de agravamento do IMI. A in-
formação passará, assim, a estar 
acessível a todos os interessados. 

CENTROS HISTÓRICOS 
PERDEM ISENÇÃO DE IMI 
O Orçamento veio revogar a atual 
norma do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais que isenta de IMI os prédios 
classificados como monumentos 
nacionais e os prédios individual-

 

Isenção de IMI 
para imóveis de 
interesse público 
ou municipal fica 
dependente das 
autarquias. 

mente classificados como de inte-
resse público ou de interesse mu-
nicipal. Esta isenção aplica-se ago-
ra, por exemplo, a centros históri-
cos incluídos na Lista do Patrimó-
nio Mundial da UNESCO, como os de 
Guimarães, Porto, Évora, Angra do 
Heroísmo, Óbidos, Elvas e Sintra. 
Para voltarem a estar isentos, te-
rão de ser as respetivas câmaras 
municipais a decidir atribuir a isen-
ção a abrigo da lei das Finanças Lo-
cais. 

TERRENOS PARA CASAS 
ARRISCAM MAIS IMI 
Uma outra medida em sede de IMI 
passa por um alargamento do IMI 
agravado aos terrenos para cons-
trução com vocação habitacional 
que nâo estejam a ser utilizados, 
desde que os mesmos se situem 
nas localidades em zonas de pres-
são urbanística. A ideia é que pas-
sem a estar sujeitos à taxa agrava-
da de IMI que já existe para os pré-
dios urbanos e frações autónomas 
devolutos há mais de dois anos. 
Esta taxa será seis vezes superior 
à que for definida pelo município 
para o ano em causa, sendo que a 
as taxas normais do imposto po-
dem variar entre os 0,3% e os 
0,45%. Além deste agravamento 
para o sêxtuplo, a taxa pode ainda 
ser agravada em mais 10% por 
cada ano em que persista o estado 
devoluto ou em ruínas, até um li-
mite máximo de 12 vezes e se en-
tretanto não for dado ao terreno o 
uso adequado. 

UNIDOS DE FACTO COM IMI 
A PRESTAÇÕES 
Os unidos de facto ou casados no re-
gime de separação de bens passam a 
poder pagar sempre em prestações 
o IMI de imóveis que tenham em com-
propriedade. O que agora acontece é 
que o Fisco faz a liquidação em sepa-

  

rado e manda para cada um o que 
corresponde à sua parte. Isso pode 
fazer com que o valor não seja sufi-
ciente para que possam suportar o 
pagamento em prestações, obrigan-
do a que tenha de ser feito logo na to-
talidade, com o peso que isso pode si-
gnificar no orçamento da família. 

MENOS IMI PARA 
EXPLORAÇÕES PECUÁRIAS 

• . 

Os prédios afetos às atividades que 
gerem rendimentos de natureza pe-
cuária vão passar a ser considerados 
como prédios rústicos para efeitos 
de IML Hoje em dia a definição de 
prédio rústico constante do código 
para efeitos de IMI abrange apenas 
as atividades agrícolas e silvícolas, 
deixando de fora a pecuária. Nos pré-
dios rústicos o valor patrimonial tri-
butário (VPT) que serve de base ao 
cálculo do imposto é muito inferior 
ao dos imóveis urbanos, o que signi-
ficará menos IMI a pagar. 

ANOS 
Prazo em que um 
imóvel tem de estar no 
arrendamento, depois 
de ter sido Alojamento 
Local, para não ter de 
pagar mais-valias. 

ISENÇÃO DE IMI PARA 
IDOSOS A VIVER COM 05 
FILHOS 
Os idosos que deixem a sua casa 
para ir viver com os filhos ou com fa-
miliares até ao 4.0  grau podem ficar 
isentos do pagamento de IMI sobre 
o imóvel onde tinham a sua habita-
ção permanente - hoje em dia está 
previsto que assim seja, mas apenas 
para quem vá para lares de terceira 
idade. Esta isenção, contudo, é ape-
nas para imóveis de valor reduzido 
e para pessoas com um rendimento 
anual até 12 mil euros. 

IRS/IRC 
AL EM ZONAS DE 
CONTENÇÃO PAGA MAIS 
Os estabelecimentos de alojamento 
local que estejam localizados nas cha-
madas zonas de contenção vão pagar 
mais impostos (IRS ou IRC) na medi-
da em que a proposta de OE prevê um 
aumento da base tributável dos ren-
dimentos da sua exploração nas mo-
dalidades de "moradia" e "aparta-
mento". Na prática, passarão a ser 
considerados, para efeitos de tribu-
tação, 50% dos rendimentos obtidos, 
ao invés dos 35% que a lei prevê 
atualmente e que se mantêm ainda 
para o alojamento local fora de áreas 
de contenção. As zonas de pressão ur-
banística são aquelas em que a pres-
são do alojamento para turistas é ele-
vada e há mais de 25% das habita-
ções utilizadas para esse fim. Cabe às 
câmaras municipais definir quais as 
suas zonas de pressão urbanística. A 
receita fiscal proveniente deste au-
mento será alocada ao Instituto da 
Habitação e Reabilitação Urbana. 

ISENÇÃO PARA RENDA 
ACESSÍVEL DOS 
MUNICÍPIOS 
Os rendimentos prediais obtidos no 
âmbito dos programas municipais 
de oferta para arrendamento habi-

 

Página 15



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 29,69 cm²

  Corte: 9 de 10ID: 84841192 10-02-2020

Pensionistas têm 
aumento extra 
na primavera 

O Governo fez algum suspense, mas o Parlamento aprovou o que já 
se esperava: o quarto aumento extraordinário de pensões. A lei vai 
consagrar um compromisso para facilitar o acesso e subir o valor do 
CSI, corrigir retroativamente as pensões dos pescadores ou rever o 
acesso à reforma das pessoas com deficiência. 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA catarinapereira@negocios.pt 

tacional a custos acessíveis passam 
a ficar isentos de imposto, sendo 
definido que os rendimentos isen-
tos serão obrigatoriamente englo-
bados para efeitos de determina-
ção da taxa a aplicar aos restantes 
rendimentos, quando o contribuin-
te opte pelo englobamento dos ren-
dimentos prediais. Serão abrangi-
dos contratos de arrendamento de 
pelo menos cinco anos e com valo-
res de renda acessível, tal como de-
finido no programa de arrendamen-
to acessível pelo Governo. 

IRS 
ARRENDAMENTO 
AFASTA MAIS-VALIAS 
Os imóveis alocados ao alojamento 
local, mas que passem para o mer-
cado do arrendamento habitacional, 
não serão castigados com o paga-
mento de mais-valias. Estas estão 
atualmente previstas na lei sempre 
que um imóvel que estava a ser usa-
do no âmbito de uma atividade pro-
fissional regresse ao património 
pessoal do proprietário. Para não 
pagar mais-valias, de futuro, o imó-
vel terá de ser arrendado para ha-
bitação por um período de pelo me-
nos cinco anos consecutivos. 

COMPLEMENTO DE 
ALOJAMENTO PARA 
ESTUDANTES SOBE 
O complemento de alojamento a que 
têm direito os estudantes desloca-
dos que recebem bolsas de estudo e 
não têm acesso a residências univer-
sitárias - atualmente nos 175 euros 
- vai ser aumentado de acordo com 
a zona em que estejam a estudar. A 
ideia é uma majoração em função do 
valor mediano por metro quadrado 
dos novos contratos de arrendamen-
to, divulgado pelo INE nas regiões 
onde esse preço seja superior ao va-
lor nacional do dito indicador. A me-
dida tem de ser regulamentada. 

ARRENDAMENTO 
RENDAS DO COMÉRCIO 
SEM DESCONTO NAS 
RENDAS 
Os contratos para indústria, comér-
cio ou rústicos celebrados entre ja-
neiro e outubro de 2019 não terão 
direito a qualquer desconto no IRS 
mesmo que tenham duração supe-
rior a dois anos. Uma regra apro-
vada com o OE veio desfazer todas 
as dúvidas e inviabilizar à partida 
quaisquer reclamações que os pro-
prietários se preparassem para 
apresentar. A redução na taxa de 
IRS que entrou em vigor no início 
do ano passado para todos os con-
tratos deverá mesmo aplicar-se 
sempre apenas aos contratos para 
habitação permanente. 

RENDAS ANTIGAS GANHAM 
MAIS DOIS ANOS 
Os inquilinos com contratos ante-
riores a 1990 e que, com a refor-
ma do arrendamento, tenham vis-
to as rendas serem aumentadas, 
tendo alegado carências financei-
ras, ganharam mais dois anos de 
período de transição. Assim, em 
vez dos atuais oito anos a contar 
da atualização, serão precisos dez 
até que o contrato possa ser de 
novo alterado em matéria de ren-
das.  ■ 

ffi~e: 

ANOS 
É quanto ganham a mais 
os inquilinos com rendas 
antigas e que invocaram 
carência financeira na 
atualização dos 
contratos. 

AUMENTOS 
LEI GARANTE AUMENTOS 
REAIS • 
Como (desta vez) a lei do Orça-
mento do Estado não altera a fór-
mula de cálculo das pensões, em 
janeiro aplicam-se as subidas ex-
pectáveis com base na legislação 
em vigor. A atualização depende 
da evolução da inflação e do PIB 
e será de 0,7% até aos 871,52 eu-
ros; de 0,24% mas com uni mini-
mo de 6,14 euros entre os 872 eu-
ros e os 2.615 euros; ficando con-
geladas acima deste valor. Alguns 
pensionistas vão sentir acertos 
no IRS de fevereiro porque as no-
vas tabelas não se fizeram refle-
tir em janeiro. 

SUBIDAS EXTRAS 
NOVO AUMENTO 
EXTRAORDINÁRIO 
Além disso, pelo quarto ano con-
secutivo, haverá um aumento 
extraordinário das pensões ape-
nas dirigido às pessoas cujo va-
lor somado das suas pensões 
não ultrapasse os 658,22 euros. 
O alimento extraordinário, so-
mado ao regular, perfaz os 10 
euros ou apenas 6 euros quando 
em causa estão pessoas que te-
nham pelo menos uma pensão 
que tenha sido atualizada entre 
2011 e 2015, o que inclui as pen-
sões mais baixas de todas (pen-
são social, pensão rural, primei-
ro escalão das mínimas). Este 
aumento começa a ser pago no 
mês seguinte ao da publicação 
do Orçamento, ou seja, em abril 
ou maio. 

APOIOS 
CSI SOBE E CHEGA 
A MAIS IDOSOS 
O Governo comprometeu-se a au-

 

mentar o valor do Complemento 
Solidário para Idosos (CSI) que ga-

  

?f, 

.* 

ranta um aumento "efetivo" de 
189 euros por ano aos beneficiá-
rios. Além disso, o Orçamento ins-
creveu novos compromissos para 
concretizar em 2020, embora não 
diga exatamente em que mês en-
tram em vigor: a atribuição e o 
cálculo do complemento solidário 
para idosos vão deixar de ter em 
conta o rendimento dos filhos do 
requerente, quando o rendimen-
to se situe até ao terceiro consi-
derado nesta prestação (e não 
apenas no primeiro). A título de 
exemplo, porque depende da 
constituição do agregado familiar, 
os filhos podem ter rendimentos, 
por exemplo, até aos 26.293,15 eu-
ros anuais, no caso de um adulto 
sem menores a cargo e esse valor 
não interferirá com o valor rele-
vante para a atribuição do CSI ao 
idoso em causa. Está também pro-
metida a desburocratização e sim-
plificação do processo. 

O aumento 
extraordinário 
das pensões 
deverá chegar 
em abril ou em 
maio. 

PESCADORES 
PENSÕES VÃO SER 
REVISTAS 
O Governo deve aprovar até final 
do próximo mês uma alteração 
às regras da reforma dos traba-
lhadores da pesca costeira e lo-
cal, contabilizando todo o tem-
po de inscrição como marítimos. 
Esta norma programática prevê 
ainda que sejam corrigidos os 
valores das pensões já atribuí-
das, ou seja, as que já estão a ser 
pagas. 

DEFICIENCIA 
REVISÃO DE REGRAS 
DAS PENSÕES 
A lei do orçamento não explica 
exatamente o que vai mudar, o 
que significa que dá bastante 
margem de manobra ao Gover-
no, mas o documento determina 
que o Executivo defina as condi-
ções de acesso à reforma para as 
pessoas com deficiência, em 
conjunto com as organizações 
que a representam. As novas re-
gras devem entrar em vigor até 
final do ano de 2020. 

PENSÕES A MAIS 
ESTADO VAI BUSCAR 
À CONTA BANCÁRIA 
A Caixa Geral de Aposentações 
(CGA) e a Segurança Social pre-
tendem recuperar os valores das 
pensões pagas após a morte do 
beneficiário, na conta em que o 
valor foi pago. Explica a propos-
ta já aprovada que a CGA e a Se-
gurança Social procedem à recu-
peração desses montantes inde-
vidamente pagos "através de dé-
bito daqueles valores na conta 
onde efetuou o crédito". Nos 
dois casos, a operação de estor-
no "apenas pode ocorrer nos 3 
meses seguintes ao mês da mor-
te do beneficiário". • 
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Transportes 

Só 14% dos 
operadores 
rodoviários 
cumprem 
obrigações 
de informação 
Regulador vai avançar 
com processos de contra-

 

ordenação e coimas. 
EMPRESAS 20 

investidor privado 

Dez ideias 
para poupar 

! no Carnaval 

O QUE O ORÇAMENTO 
MUDA NA SUA VIDA 

As alterações para as famílias, pensionistas, funcionários 
públicos e empresas As taxas e os impostos que penalizam 

o consumo e o imobiliário O Orçamento que vai guiar o país 

PRIMEIRA LINHA 4 a 13 

IP contrata empresa 
que a lesou em cartel 
infraestruturas de Portugal celebrou contratos de 4,4 milhões, alguns por ajuste 
direto, com a Futrifer, condenada pela Autoridade da Concorrência. 

Rui Rio mantém Analistas Peso do défice 
tudo igual antecipam nova comercial no PIB 
e aguarda pelos queda de lucros é o mais alto 
erros de Costa no PSI-20 em nove anos 

SUPLEMENTO 24 a 27 

Publicidade 

anturio 

Top Parceiro 
Software PHC 

tel.: 707 454 000 
www.anturio.com 

EMPRESAS 18 e 19 

ECONOMIA 14 e 15 MERCADOS 22 e 23 ECONOMIA 16 
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TopAtlântíco 

ALGAkVE 
O MELHOR DESTINO DE FERIAS 

Campanha 
Férias no 
Algarve 
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O
nosso maravilhoso Al-
garve continua a ser 
urna das grandes pre-
ferências dos portugue-

ses para as tão desejadas férias de 
verão. Para responder a esta pro-
cura, a TopAtlântico vai lançar, no 
próximo dia 14, uma nova campa-
nha intitulada  Férias Algarve com 
descontos até 70%. O grande ob-
jetivo desta campanha é dar aos 
portugueses a oportunidade de 
agenda re m antecipadamente as 
suas férias num dos seus destinos 
de verão de excelência, com óti-
mas condições promocionais de-
vido à antecipação da reserva. 

A acompanhar o lançamento des-
ta nova campanha, a TopAtlântico 
irá realizar, de 14 a 17 deste mês, uma 
feira de venda no Norte do país, mais  

concretamente no centro comercial 
Alameda Shop & Stop. A Feira de 
Férias Algarve é o primeiro evento 
dedicado à promoção e venda do des-
tino Algarve antecipadamente e fora 
da época em que tipicamente os por-
tugueses começam a reservar as 
suas férias de verão. 

A feira decorrerá no Alameda 
Shop & Stop, no Porto, num 'stand' 
que terá ao dispor dos clientes 12 bal-
cões de venda, mais quatro zonas 
lounge onde o público poderá ver as 
vídeos exibidos , consultar informa-
ção e brochuras dos hotéis e contac-
tar com algumas cadeias hoteleiras 
presentes no evento. Para além da 
Feira Férias Algarve as reservas po-
dem ser efetuadas até dia 4 de mar-
ço na rede de lojas TopAtlântico ou 
no sito www.topatlantico.pt. 
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Orquestra Clássica do Centro vai ser dirigida pelo maestro Jan Wierzba 

FARO 

Orquestra e pianista 
apresentam concerto 
ESPETÁCULO O  Pianista António Cebola e maestro Jan Wierzba em palco 
DATA O  Realiza-se dia 7 de março, pelas 21h30, no Teatro das Figuras 
DIANA SANTOS GOMEZ 

A
4" edição do Festival In-
ternacional de Piano cio 
Algarve vai apresentar 

um concerto para piano e or-
questra de Jorge Salgueiro, no 
dia 7 de março, pelas 21h30, no 
Teatro das Figuras, em Faro. 

O espetáculo, que será apre-
sentado em estreia absoluta no 
início do próximo mês neste 
espaço cultural, vai ser prota-
gonizado pelo jovem pianista 
António Cebola e pela Orques --
tra Clássica cio Centro, dirigida 
pelo maestro Jan Wierzba. A 
direção artística é cio maestro 
Armando Mota. 

O festival de piano protago-
nizado pela Orquestra Clássica 
cio Centro tem o apoio cio pro-
grama cultural 365 Algarve. A 
iniciativa tem sido protagoni - 
zada, desde novembro do ano 
passado, por diversos artistas 
durante vários concertos ins-
pirados em obras da história  

da música clássica. 
Até ao final desta iniciativa 

vão decorrer ainda cinco es-
petáculos musicais no Teatro 
Municipal de Portimão e tam-

  

bém no Cine - Teatro Louleta 
no, em Loulé. O concerto no 
Teatro das Figuras, em Faro, 
tem uma duração de uma hora 
e dez minutos. o 
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TURISMO 

ATL apresenta 
estratégia 
para o setor 
O Flano Estratégico para o 
Turismo da Região de Lisboa 
2020-2024 é hoje apresentado 
pela ATL - Associação Turismo 
de Lisboa e Entidade Regional 
de Turismo da Região de Lisboa, 
no Palácio da Ajuda, na capital, 
onde será feito o balanço do 
Turismo na região, bem como 
lançadas as metas até 2024. 
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BARCELONA 

Taxa de esforço 

Inferior a 30% 
Iffi  30,0 - 34,0 

 

34.0 - 38.0 

 

ffil  38,0 - 42,0 

 

III 42,0 - 46,0 

 

46,0 
ffi  50,0 

- 50,0 
- 60,0 
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ffil 60,0 - 70,0 
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45% 

309 

1170 renda mensal T2 
€/mês (mediana) 

2614 rendimento líquido 
€/mês mensal do agregado 

(mediana) 

Fonte. Púbhco/Glupo Morfologlas e Dinármeas do Teu itono do CEAU-FAUP 

Análise, que fez cruzamento entre rendas e rendimentos de 
um agregado a residir num T2 em cada uma das três cidades, 
mostra que em todas a taxa de esforço dos 30% é ultrapassada. 
Mas, em Lisboa, a taxa quase duplica e chega a 58% 

Arrendar casa em Lisboa é mais 
difícil que em Barcelona e Berlim 

Onde é que um casal com um dependente consegue 
arrendar um T2? 

O rendimento de um agregado tipo (casal com um menor dependente) é 
suficiente para arrendar um T2 de 95 metros quadrados? Os cálculos 
efectuados pelo grupo de investigação Morfologias e Dinâmicas do 
Território da FAUP mostram as dificuldades que existem nas cidades de 
Lisboa, Barcelona e Berlim. 
Os três mapas aqui reproduzidos mostram, para o T2-tipo, tanto a 
distribuição como a extensão das zonas inacessíveis como o seu grau de 
desfasamento relativamente ao orçamento familiar. Os gráficos mostram, 
em cada cidade, a relação entre o orçamento total disponível e a parcela 
consumida pelo pagamento da renda mediana. Os rendimentos foram 
retirados das Estatísticas Europeias sobre Rendimentos e Condições de 
Vida (2018). Em Lisboa, foi calculado o valor da renda de mercado de um 
T2-tipo em cada freguesia segundo os critérios do Programa de Arrenda-
mento Acessível (dados do 2.° semestre 2018). Em Barcelona, as rendas 
foram calculadas pelo valor por m2 em cada bairro disponibilizados pelo 
Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (dados de 2018). Em 
Berlim, os valores por m2 em cada código postal foram obtidos no Estudo 
Housing Market Report Berlin 2019 Berlin HYP & CBRE (dados de 2018). 

Haoitação 
Luisa Pinto 
A escalada dos preços de habitação 
tem vindo a dificultar o acesso ao 
arrendamento nos centros da cidade 
um pouco por toda a Europa. Tal 
como em Lisboa e no Porto, o assun-
to tem enchido páginas de jornais e 
motivado diversos protestos da 
população em várias cidades euro-
peias, com o objectivo de convencer 
os poderes políticos e económicos a 
tomar medidas para que as rendas 
habitacionais voltem a ser acessíveis 
à classe média. E numa altura em 
que se multiplicam os anúncios fei-
tos por governos locais e nacionais 
sobre as iniciativas que se vão fazen-
do para travar essa escalada dos 
preços — a última foi a cidade de Pra-
ga, que proibiu os alojamentos locais 
na cidade —, o PÚBLICO comparou 
os problemas de acesso à habitação 
em três grandes cidades que ilus-
tram a situação a nível europeu: 
Lisboa, Berlim e Barcelona. E as con-
clusões dão conta de que é mais 
difícil arrendar casa em Lisboa do 
que na cidade espanhola e na capi-
tal alemã. 

A análise foi desenvolvida pelo 
grupo de investigação Morfologia e 
Dinâmicas do Território do Centro 
de Estudos de Arquitectura e Urba-
nismo da Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto (FAUP) e 
mostra como a realidade na cidade 
de Lisboa é muito mais grave do que 
aquela que é encontrada em Barce-
lona e em Berlim, cidades que, nes-
te contexto, também já se tornaram 
referência em termos de resposta ao 
nível de políticas públicas de habi-
tação. 

O estudo assenta no cruzamento 
entre rendas e rendimentos de um 
agregado simulado composto por 
um casal comum menor dependen-
te, que reside num T2 de 95 metros 
quadrados (m2), em cada uma das 
três cidades. 

Com base nos dados disponíveis, 
a equipa de investigadores simulou  

ovalor que este tipo de apartamen-
to teria em cada uma das cidades 
com a maior desagregação de preços 
disponível (71 códigos postais em 
Berlim; 73 bairros em Barcelona, e 
24 freguesias de Lisboa). 

O resultado é um mapa do edifi-
cado de cada uma das cidades onde 
se representa, a tons quentes, as 
localizações onde o agregado desti-
na mais do que 30% dos seus rendi-
mentos para pagar a renda e, a tons 
frios, os lugares onde a taxa de 
esforço não ultrapassa esse valor-
limite. Enquanto em Berlim e em 
Barcelona é possível ainda encon-
trar algumas bolsas a tons frios, em 
Lisboa a totalidade da área está pin-
tada de cores quentes. 

1 
valor da renda mediana em 
Lisboa, por mês; em Barcelona 
é de 1170 euros; e em Berlim é de 
1491 euros (mas inclui despesas 
com electricidade e água) 

1 
é o rendimento mediano líquido 
de um agregado português, em 
comparação com 2614 euros 
em Barcelona e 3727 euros em 
Berlim 

Há várias razões que podem aju-
dar a justificar estas diferenças — ain-
da antes de se entrar nas respostas 
públicas que o poder político está a 
levar a cabo em cada uma das cida-
des (ver texto ao lado), e tendo pre-
sente o domínio de habitação pró-
pria, estimulado pelo acesso relati-
vamente facilitado a crédito. 

Os rendimentos medianos de um 
agregado português ficam muito mal 
em comparação com os rendimen-
tos de um agregado catalão ou ber-

  

linense: 1563 euros em Lisboa, 2614 
euros em Barcelona, 3727 euros em 
Berlim. Se a esta equação juntarmos 
ovalor mediano que é pedido pela 
renda mensal de um T2 de 95 metros 
quadrados, Lisboa sai ainda pior da 
fotografia: a renda mediana em Lis-
boa é de 916 euros por mês; em Bar-
celona é de 1170 euros e em Berlim 
é de 1491 euros (note-se que o apar-
tamento em Berlim inclui despesas 
com electricidade e água). 

Cruzar estes dois vectores — ren-
das e rendimento — mostra que nas 
três cidades a taxa de esforço de 
referência de 30% foi ultrapassada. 
Em Berlim é de 40% e em Barcelona 
é de 45%. Mas, no caso de Lisboa, 
esse valor-limite é praticamente 
duplicado e chega aos 58%. 

Os dados relativos ao "rendimen-
to mediano equivalente por tipo de 
agregado" usados nesta análise 
foram retirados das Estatísticas 
Europeias sobre Rendimentos e Con-
dições de Vida relativos a 2018, e per-
mitem comparar a situação do agre-
gado proposto em cada uma das 
cidades analisadas. 

A equipa da FAUP cruzou ainda os 
valores auferidos nas três cidades 
com outras fontes disponíveis a nível 
nacional (mediana do rendimento 
bruto deduzido do IRS liquidado por 
sujeito passivo em Lisboa; dados do 
INE-AEAT para o caso de Barcelona; 
estudo do Gabinete de Estatística de 
Berlim-Brandeburgo, para o caso de 
Berlim). 

No cálculo das rendas foram utili-
zados dois tipos de fontes: em Lis-
boa e Barcelona foram utilizados 
dados públicos, disponibilizados 
pelo INE e pelo Observatori Metro-
polità de l'Habitatge de Barcelona. 
Para Lisboa usaram-se as medianas 
das rendas dos novos contratos de 
arrendamento para o segundo 
semestre de 2018, obtendo o valor 
final a partir dos coeficientes desi-
gnados pelo Programa de Arrenda-
mento Acessível (PAA). 

No caso de Berlim, os dados foram 
obtidos de um estudo da Berlin HYP 
& CBRE, uma consultora privada 
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LISBOA 

Taxa de esforço 

Inferior a 30% 

ffi  30,0 - 34,0 

     

34,0 - 38,0 

    

n'Z 
ffll  38,0 - 42,0 "1- - -J,.• 

  

E-Yy' 
-  42,0 - 46,0 

     

ffi  46,0 - 50,0 

r.

 

    

ffi  50,0 - 60,0 

60,0 - 70,0 

  

7<13 

>9r.  
,.._  

;81, 

58% 

30% 

916 1563 rendimento liquido mensal cio 
€/mês €/mês agregado tipo (mediana) 

renda mensal T2 
(mediana) 

BERLIM 

Taxa de esforço 

Inferior a 30% 

ffi  30,0 - 34,0 

34,0 - 38,0 

UI 38,0 - 42,0 

42,0 - 46,0 

-  46,0 - 50,0 

ffi  50.0 - 60,0 

ffi  60,0 - 70,0 

30% 

1491 renda mensal T2 
€/mês (mediana) 

3727 
€/mês 

O Mietendeckel, o 
novo regime de 
congelamento de 
rendas em Berlim, 
está em vigor 
desde Janeiro 

mas que, consideram os investiga-
dores, "por estar construído sobre 
anúncios privados, pode estar, corno 
em Barcelona, a apresentar valores 
superiores aos reais". 

Com o cruzamento de toda esta 
informação percebe-se uma grande 
disparidade entre as três cidades. "E 
que prova que, num contexto onde 
os preços são locais e o mercado é 
global, podem existir actores auto-
maticamente excluídos da dita con-
corrência", escreve Aitor Vareo Oro, 
um dos membros da equipa. 

Os investigadores da FAUP identi-
ficaram vários tipos de desigualda-
des nestas análises, a começar pelas 
desigualdades entre os próprios 
cidadãos: "O mais grave é o caso 
português, já que nas outras duas 
cidades é mais comum que mais tra-

 

Análise é do grupo 
de investigação 
Morfologia e 
Dinâmicas do 
Território do 
Centro de Estudos 
de Arquitectura 
e Urbanismo da 
Faculdade de 
Arquitectura da 
Universidade do 
Porto (FAUP) 

balhadores se afastem, e por uma 
maior margem, do ordenado míni-
mo", explica Vareo Oro. 

Mas também desigualdades entre 
agentes no mercado "que se verifica 
até no caso de Berlim, também alvo 
de investimentos de países com 
maior poder de compra e, como as 
outras duas cidades, da acção de 
agentes poderosos como grandes 
fundos imobiliários". 

"Convém referir que a desigualda-
de não se cinge ao poder de compra, 
mas, também, à possibilidade de 
aceder aos financiamentos, de con-
tornar a legislação ou até de influir 
na sua criação, graças a um capital 
técnico que o cidadão comum não 
tem e o poder público não lhes for-
nece", argumenta o investigador. 

luisa.pinto@publico.pt 

Luisa Pinto 
As dificuldades no acesso à habitação 
estão a agudizar-se em varias cidades 
da Europa. O problema tem origens 
semelhantes e, para o mesmo dia-
gnóstico de "excesso" de fogos colo-
cados no mercado turístico, toma-
ram-se medidas semelhantes, tais 
como a limitação do alojamento local. 
Essa é uma medida que foi tomada 
tanto em Lisboa como em Barcelona 
e Berlim. Mas, nos casos berlinense e 
catalão, têm vindo a ser'tomadas 
outras medidas com um maior grau 
de intervenção dos poderes públicos 
- que estão apoiados, também, numa 
sociedade civil bem mais interventiva 
e mobilizada. 

Em Barcelona, por exemplo, há 
uma nova vaga de promoção de habi-
tação pública, a nível nacional, regio-
nal e municipal, assim como a obri-
gatoriedade de os novos empreendi-
mento imobiliários que surjam na 
cidade alocarem uma percentagem 
de fogos para a habitação com renda 
condicionada. 

Avançaram também parcerias 
entre entidades públicas e privadas, 
que permitem criar bolsas de habita-
ção de proprietários privados que 
possam dar resposta às necessidades. 
Tudo isto ao mesmo tempo - e tanto 
o Estado espanhol como o Governo 
Autonómo da Catalunha contribuí-
ram com subsídios ao arrendamento 
e à reabilitação de edificios. 

O governo estadual de Berlim será, 
porém, aquele que está a avançar 
com medidas mais assertivas. O facto 
de 85% dos residentes na cidade a 
ocuparem em regime de arrenda-
mento poderá explicar as medidas 
anunciadas. E o poder reivindicativo 
da Associação de Inquilinos de Berlim 
(a Berliner Mieterverein) também. 

Os movimentos sociais de Berlim 
têm, por exemplo, dinamizado uma 
campanha para obrigar a administra-
ção local a municipalizar fracções de 
habitação de empresas que possuam 
um número superiora três mil unida-
des. A nível institucional, e sendo 
Berlim uma cidade-estado, tem tido  

poder suficiente para avançar com 
acções próprias, como as que limitam 
os preços de arrendamento e estipu-
lam regras severas à venda e constru-
ção nova. 

Não é a primeira vez que a cidade 
de Berlim tenta travar a escalada do 
preço da habitação fixando tectos 
máximos às rendas - houve um paco-
te legislativo nesse sentido que avan-
çou já em 2015. Mas é com as novas 
regras que entraram em vigor em 
Janeiro deste ano que, em resposta a 
algumas questões colocadas pelo 
PUBLICO, o director-geral da Associa-
ção de Inquilinos de Berlim, Reiner 
Wild, admitiu que são esperados os 
efeitos desejados. 

   

Desde Janeiro 
que na capital 
alemã o governo 
estadual impõe 
regras mais 
apertadas ao 
arrendamento 

 

1 

 

  

   

    

O Mietendeckel, o novo regime de 
congelamento de rendas, que está 
agora em vigor, assenta numa tabela 
administrativa em que o governo da 
cidade definiu o preço por metro qua-
drado que pode ter cada edifício. 

A tabela tem em atenção a localiza-
ção do edificio, assim como caracte-
rísticas do imóvel, nomeadamente o 
ano de construção e as valências como 
aquecimento central e quarto de 
banho, entre outras. Essa tabela pode 
começar nos 6,45 euros de renda por 
metro quadrado num edificio cente-
nário, que tenha aquecimento central 
e quarto de banho, e passar para 9,80 
euros de renda por metro quadrado 
a cobrar nos edifícios construídos 
entre 2003 e 2013, com as mesmas 
características de aquecimento cen-
tral e quarto de banho. 

Todos estes exemplos vão estar em 
discussão esta segunda-feira, na 
segunda conversa do ciclo A Cidade 
Pelas Pessoas, organizado pelo colec-
tivo Habitar Porto, em colaboração 
com a Fundação Friedrich Ebert 
Stiftung, sob o tema A Cidade Legisla-
da Pelas Pessoas. 

Berlim e Barcelona, exemplos 
de intervenção musculada 
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grave, mas as 
respostas mais 
reduzidas 

Catarina, Caterina e Katrin 

Opinião 
Aitor Varea Oro 
e Ana Silva Fernantles 
Para a Catarina, tudo começou de 
uma maneira súbita. Pessoas que 
não arranjam casa para estudar ou 
trabalhar em Lisboa. Familiares 
que têm dificuldade em responder 
a encargos domésticos por causa 
do valor das rendas. Amigos que 
recebem uma carta de despejo e 
devem sair das suas casas. 
Conhecidos que, apesar de tudo, 
decidem ficar na cidade e o fazem 
à custa de aceitar condições 
indignas. Testemunhos de pessoas 
que, tendo-se resignado a sair, 
ficam presos a demorados 
percursos diários para aceder ao 
trabalho. Perda de tempo e 
dinheiro, mas também de 
auto-estima para aqueles com 
ordenado e contrato, que 
descontam e fazem o que devem, e 
não encontram alternativa que não 
seja partilhar casa e despesas. Se 
afirmássemos que se trata de 
situações individuais ou pontuais, 
seriamos rapidamente corrigidos 
pela Caterina e a Katrin. 

Junto ao Tejo, entre o Llobregat e 
o Bessós, e mesmo ao pé do Spree, 
três cidades partilham mais do que 
a proximidade a um rio. São o 
testemunho da vulnerabilidade dos 
residentes face ao mercado 
globalizado. Contudo, Berlim 
e Barcelona apresentam 
singularidades, com um poder 
público mais descentralizado 
e com um maior peso dos 
movimentos sociais. Pelo mundo 
fora, os sindicatos de inquilinos vão 
convencendo a opinião pública e os 
decisores políticos de que a 
desadequação entre rendas e 
rendimentos, mais do que um 
fenómeno natural, tem causas 
socioeconómicas. Contribuem, 
para o agravamento desta 
distância, uma dinâmica do 
mercado imobiliário fortemente 
alimentada por processos 
especulativos, a par com uma 
reduzida regulação dos seus 

••••11 -0 K -a: 

excessos. Não são condições 
propícias para a dita 
"concorrência" num mercado que 
não é assim tão "livre", quando as 
desigualdades são tão acentuadas. 

Cientes da limitação das 
respostas padronizadas face ao 
espectro das necessidades, Berlim e 
Barcelona ensaiam fórmulas em 
que a implementação de cada 
mecanismo de acção não substitui 
as restantes vertentes: a promoção 
de habitação pública não contém os 
efeitos de um mercado 
desregulado, como o investimento 
privado não substitui o público. 
Nestas cidades, os problemas do 
cidadão comum já levaram à 
actuação em várias frentes e em 
simultâneo, combinando a mais 
corrente promoção pública de 
habitação com outras 
possibilidades de acção tanto a 
nível da regulação (com a limitação 
do uso turístico de habitações, a 
integração de uma percentagem de 
habitação a custo justo nos  

investimentos privados ou o 
estabelecimento de valores de 
referência para o arrendamento) 
como da promoção de iniciativas 
colectivas e cidadãs. 

Entretanto, em Portugal a 
situação é mais grave, mas as 
respostas mais reduzidas. A acção 
pública, para já, está concentrada 
no apoio ao arrendamento ou à 
reabilitação (não só insuficiente, 
como limitada na disponibilidade e 
elegibilidade). Por cá, a experiência 
diz-nos que a desigualdade não 
reside apenas no poder de compra 
mais reduzido, mas também na 
impossibilidade de aceder aos 
financiamentos, de contornar a 
legislação ou até de influir na sua 
criação. Quem usa a habitação para 
lucrar no mercado tem acesso a um 
capital técnico inatingível para o 
cidadão comum. Há esperança, 
porque as soluções existem. Só 
temos é de puxar por elas. Mas, 
acima de tudo, é essencial começar 
a tornar menos desigual a 
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Três cidades 
partilham mais do 
que a proximidade 
a um rio. São o 
testemunho da 
vulnerabilidade 
dos residentes face 
ao mercado 
globalizado 

concorrência entre actores que, na 
área da habitação, procuram 
objectivos que se excluem 
mutuamente. 

A nível transnacional, faríamos 
bem em usar as instituições 
europeias para alterar os quadros 
regulamentares e financeiros, que 
só funcionam para uma minoria, 
em prejuízo dos muitos. E a nível 
nacional também é bastante .o que 
se pode fazer, sem esperar por 
muito mais do que duas coisas 
bastante simples: uma articulação 
mais ágil e célere entre os vários 
níveis da administração (porque as 
ferramentas já existem, só que 
estão desfasadas do contexto de 
forte pressão urbanística que 
sofremos) e uma implementação 
rápida de alguns princípios da Lei 
de Bases:de Habitação (que não só 
promove uma maior proximidade 
aos territórios e uma maior 
autonomia das autarquias como 
prioriza, a nível de financiamento 
estatal, aqueles municípios que 
declarem fundamentadamente a 
carência habitacional). 

Não fazer isto será tanto como 
assistirmos a cenários cada vez 
mais negativos em pelo menos dois 
planos. O primeiro, o do acesso a 
uma habitação condigna (e, 
cuidado, irão aumentar as rendas e 
todos os custos associados à fileira 
da construção, tornando 
irrelevantes os programas criados). 
Por outro, na deslegitimação das 
entidades públicas que devem 
garantir uma habitação para a toda 
a gente (o que, a nível democrático, 
traz enormes riscos associados). 
Em Portugal, estão criados os 
princípios, faltará chegar aos seus 
fins. A Katrin já se mexeu, e a 
Caterina começou a mexer-se. Pode 
não ser suficiente, mas a situação é 
grave e é preciso reagir. De uma 
coisa estamos certos: com toda a 
probabilidade, a Catarina esta 
mesmo a precisar que o cenário 
mude rápida e assertivamente. 

Investigadores do grupo 
Morfologias e Dinâmicas do 
Território do CEAU-FAUP 

411888.88 

1lMel ir 
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Dezembro de 2019, Terceira, Açores. 

No nal do congresso anual do Global 

Sustainable Tourism Council (GSTC), 

praticamente todos os cerca de 250 

participantes de 42 nacionalidades 

puxaram do telemóvel com espanto 

para retratar o sol avermelhado a 

deitar-se no Atlântico, visível da 

panorâmica do pátio do Centro de 

Congressos de Angra do Heroísmo. 

O nal do dia marcou o m dos 

trabalhos do congresso da GSTC, 

entidade formada em 2007 através 

de uma coligação entre 32 parceiros 

— que incluem o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambien-

te (PNUMA) e a Organização Mundial 

de Turismo (OMT), por exemplo. A 

edição de 2019 teve um atractivo 

especial: a atribuição do certi cado 

de destino turístico sustentável aos 

Açores, o primeiro arquipélago do 

mundo e a primeira região do país a 

consegui-lo. Sustentabilidade ao nível 

ambiental, social e económico, veri-

cado pela auditoria da EarthCheck 

em três ilhas da região, São Miguel 

(grupo oriental), Terceira (grupo cen-

tral) e Flores (grupo ocidental). 

Para uma região que só “recente-

mente” começou a encarar o turismo 

como um sector determinante para 

o desenvolvimento, o galardão é 

motivo de “orgulho e reforça que 

estamos, de facto, no caminho cer-

to”, a rma ao PÚBLICO Marta Guer-

reiro, secretária regional da Energia, 

Ambiente e Turismo dos Açores. Mas 

o trabalho não ca por aqui. O certi-

cado atribuído aos Açores é de grau 

silver (prata) e é renovado anualmen-

te. Depois, existem os patamares 

gold, platinum (com um período de 

permanência de cinco a nove anos) 

e o master (permanência de dez a 14 

anos). “Não é um ponto de chegada, 

mas sim uma etapa muito positiva 

que nos permite, seja internamente, 

seja externamente, ter um posiciona-

mento determinante”, a rma a 

governante, ciente de que “agora a 

responsabilidade é ainda maior”. 

Com responsabilidades acrescidas, 

é este “posicionamento” que está em 

causa para o futuro do turismo na 

região. Em 2020, cumprem-se cinco 

anos da liberalização do espaço 

aéreo (até então monopolizado pela 

SATA) e das chegadas das compa-

nhias low-cost. Desde aí, os Açores 

aumentaram as dormidas em mais 

de um milhão, passando de um 

milhão e 231 mil em 2014 para dois 

milhões e 894 mil em 2019, segundo 

o Serviço Regional de Estatística 

(SREA). Entre Janeiro e Novembro de 

2019 (os últimos dados apurados) as 

dormidas aumentaram 17% face ao 

período homólogo e espera-se que 

em 2020 os indicadores continuem 

a subir na ordem dos dois dígitos.  

São Miguel, a ilha mais populosa 

(cerca de 137 mil habitantes, numa 

região com perto de 246 mil) é a que 

tem registado o maior crescimento, 

tendo encerrado 2019 com um 

milhão e 993 mil dormidas. É sobre-

tudo nessa ilha que já se sente, em 

alguns períodos da época alta, um 

intenso uxo de turistas, levando a 

queixas de alguns sectores da socie-

dade. São “dores de crescimento”, 

descreve o governo regional. 

Esta é a fase na história dos Açores 

em que se delineia o papel que o 

turismo poderá vir a assumir no de-

senvolvimento da região. Quer gover-

no, quer sociedade açoriana debatem 

estratégias para conseguir o melhor 

de dois mundos: promover o turismo 

como catalisador do crescimento 

económico, mas sem tornar o arqui-

pélago num destino de massas. 

 

“O grande desafio da gestão 
turística é a própria gestão” 

Para o professor de gestão e turismo 

da Universidade dos Açores e presi-

dente do Observatório de Turismo 

dos Açores, Carlos Santos, a evolução 

histórica do turismo nos Açores pode 

ser divida em quatro fases. Uma pri-

meira, até 2001, onde o “destino não 

que, segundo o professor catedráti-

co, trazia uma clientela “completa-

mente diferente” num “mercado 

muito especial”, começou a fazer a 

ligação entre Nova Iorque e Ponta 

Delgada em 2015, mas anunciou o m 

da rota em 2020. 

“Actualmente, estamos num perío-

do de espera entre fases”, a rma, 

defendendo que “não existe qual-

quer fenómeno de excesso de turis-

mo, apesar de reconhecer que os 

“locais ícones de São Miguel já têm 

uma carga excessiva de turistas nas 

épocas altas”. “Em princípio, isso 

resolve-se com uma gestão e caz 

desses locais e com uma diversi ca-

ção da oferta” considera, dando o 

exemplo das realidades virtual e 

aumentada que poderiam ser “com-

plementares” à experiência da natu-

reza. Para o docente catedrático, os 

Açores devem seguir uma estratégia 

de “maximização de volume das 

receitas turísticas e não do número 

de turistas” através da “quali cação 

da procura e da oferta”. 

Uma gestão mais e caz dos pontos 

turísticos em São Miguel também é 

defendida pela Associação Ecológica 

Amigos dos Açores. Os ambientalistas 

reconhecem que não existe um 

O turismo já é o motor do 
desenvolvimento dos Açores
Os Açores são o primeiro arquipélago  
do mundo certi cado como destino 
turístico sustentável. O número de 
turistas tem aumentado e discutem-se 
estratégias para evitar a massi cação

Sustentabilidade
Rui Pedro Paiva

era conhecido”, os preços eram “ele-

vadíssimos”, e onde não existia “pro-

moção, actividade turística organiza-

da nem vontade política”, explica. A 

partir de 2001, na segunda fase, 

começou a existir “vontade política”, 

com a atribuição de subsídios ao 

investimento, que zeram aumentar 

o número de camas, mas “distorce-

ram” os preços no mercado. A libe-

ralização do espaço aéreo e a vinda 

das low-cost em 2015 marcam a ter-

ceira fase, enquanto a saída da Delta 

Airlines, companhia aérea america-

na, a segunda maior do mundo, mar-

ca a quarta fase. A Delta, empresa 
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Todos 
concordam 
num ponto: 
 o crescimento 
do turismo  
nos Açores 
 só é bom 
enquanto  
for bom para 
os açorianos

jectado uma requali cação do aces-

so à lagoa do Fogo que prevê um 

novo miradouro, uma área técnica, 

casas de banho e parque de estacio-

namento. Sobre esta última medida, 

que até motivou uma petição públi-

ca, Diogo Caetano diz ser um exem-

plo da falta de planeamento na ges-

tão das zonas turísticas. “Devíamos 

era abordar o problema pela raiz, 

que é a forma como as pessoas che-

gam lá e de que modo podemos 

regular o acesso”, aponta, destacan-

do que não se trata do “impacto 

visual do projecto”, mas sim da defe-

sa de uma “abordagem diferente” 

que privilegie o transporte colectivo. 

O ambientalista considera ainda que 

o “planeamento deve-se antever” e 

não ser “feito em cima do aconteci-

mento” e alerta para os riscos de a 

imagem do destino sair prejudicada 

caso a experiência não acompanhe 

“a expectativa trazida”, uma vez que 

“ninguém” espera ter “constrangi-

mentos de trânsito” numa visita aos 

Açores. 

Sobre o assunto, Marta Guerreiro 

assinala que as intervenções em cau-

sa se enquadram na monitorização 

feita pelo governo nos acessos aos 

pontos turísticos, reconhecendo que 

a maior parte das questões levanta-

das pela população dizem respeito 

“ao estacionamento e à circulação”.  

A responsável pelo turismo e 

ambiente assegura que existiu “sem-

pre resposta” e que trata um “traba-

lho que continua a ser feito”. “O 

grande desa o no que diz respeito à 

gestão turística é a própria gestão”, 

diz. Defende uma abordagem “mais 

restritiva” em “algumas zonas sensí-

veis”, como são a montanha do Pico, 

Desde a chegadas 
das companhias 
aéreas low-cost, em 
2015, as dormidas 
nos Açores 
aumentaram  
em mais de um 
milhão, atingindo  
2,89 milhões  
em 2019

“número exagerado de turistas”, mas 

antes uma “falta de planeamento”. 

“Estamos mal-organizados, devía-

mos ter mais actividades que disper-

sassem os turistas pelo território para 

reduzir a pressão”, defende Diogo 

Caetano, presidente da associação, 

denunciado o intenso trânsito auto-

móvel que se sente em certos perío-

dos da época alta em zonas com as 

Furnas, a lagoa das Sete Cidades ou 

a lagoa do Fogo, em São Miguel. 

Para resolver a situação das duas 

lagoas, por exemplo, o governo 

regional criou parques de estaciona-

mento nas Sete Cidades e tem pro-

a caldeira do Faial, os ilhéus de Vila 

Franca e Graciosa, onde já existe 

limitação de visitantes. “É nossa 

obrigação, enquanto governo, ir 

acompanhando a procura por deter-

minados locais e monitorizá-la para, 

em caso de haver pressão excessiva 

para o local com prejuízo para o 

ecossistema, introduzir naturalmen-

te algumas limitações. Isso deve ser 

sempre feito”, frisa, acrescentando 

que têm sido criados outros pontos 

de interesse nas ilhas para a “disper-

são dos turistas”. 

 

Os transportes e a pouca 
qualificação 

A distribuição dos turistas também 

se faz pelas nove ilhas do arquipéla-

go. O alerta é do presidente da Câma-

ra do Comércio e Indústria dos Aço-

res, Rodrigo Rodrigues, para quem 

os Açores ainda têm um “grande 

potencial de crescimento” turístico. 

Para o alcançar, o representante dos 

empresários destaca a importância 

da companhia aérea SATA, empresa 

pública regional, que deve assegurar 

a “conexão entre várias ilhas”, para 

assegurar a “mobilidade entre resi-

dentes”, mas “essencialmente para 

uma maior distribuição dos uxos 

turísticos”. 

Numa altura em que o grupo SATA 

sofre elevadas di culdades económi-

cas, apresentando um passivo de 

mais de 200 milhões de euros, tendo 

registado em 2018 um prejuízo de 

53,3 milhões de euros, Rodrigues 

pede um maior “enfoque” da empre-

sa no cumprimento da sua “principal 

missão”. “No dia em que a SATA não 

conseguir cumprir a principal missão 

para que foi fundada, que é transpor-

tar os açorianos e os turistas entre 

ilhas, deixa de fazer sentido ser uma 

empresa pública”. 

Em 2019, apenas a Terceira e o 

Corvo não subiram o número de dor-

midas e no objectivo de fazer chegar 

turistas a todas as ilhas do arquipé-

lago, Carlos Morais, presidente da 

Associação de Turismo dos Açores 

(ATA), responsável pela promoção 

turística da região, defende a libera-

lização total do espaço aéreo da 

região. “Penso que no futuro será 

preciso repensar a questão e se 

calhar liberalizar o espaço aéreo 

para outras ilhas, não só em ligações 

directas ao continente, mas com 

outras capitais da Europa”, a rma, 

sinalizando que a promoção da 

região irá “passar muito para o onli-

ne” e far-se-á sobretudo nos merca-

dos português, alemão, americano, 

espanhol, suíço e francês. 

Para o responsável da ATA, os 

transportes são mesmo o maior 

entrave ao desenvolvimento do turis-

mo na região, a que se junta a pouca 

quali cação da mão-de-obra. Opi-

nião partilhada pela Câmara do 

Comércio e validada pelos inquéritos 

promovidos pelo Observatório de 

Turismo dos Açores aos turistas que 

visitam o arquipélago. Os empresá-

rios defendem que só a quali cação 

dos activos permite “um destino de 

qualidade”, que consiga atrair turis-

tas com “poder de compra. O Gover-

no também reconhece, apontando a 

necessidade de quali cação como 

“um dos principais desa os”, como 

o de ne a secretária regional, que 

destaca as 800 pessoas formadas no 

sector do turismo em 2019. 

Quer ambientalistas, empresários, 

promotores e governantes acreditam 

que o turismo pode vir a ter uma 

importância ainda maior na econo-

mia de uma região profundamente 

assimétrica e que regista a mais ele-

vada taxa de risco de pobreza (31,8%). 

“O turismo tem sido o motor do des-

envolvimento. Não tem de ser o úni-

co, não deve. Mas tem uma diferença 

face a quase todos os outros sectores. 

É um sector que puxa pelos outros”, 

a rma Marta Guerreiro, que acredita 

que o “turismo pode vir a ter uma 

intensi cação do papel que hoje já 

tem”. Para o futuro, mais uma certe-

za consensual expressa por todos: o 

crescimento do turismo nos Açores 

só é bom enquanto for bom para os 

açorianos.
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Advogado em quase todos 
os megaprocessos, Rui 
Patrício dá, em entrevista, 
a sua visão crítica sobre 
alguns temas na “agenda”, 
como a violência doméstica 
ou a corrupção p14/15 

“Tem-se a 
ideia de que 
a justiça é 
mais 
demorada 
do que é”

Ambiente 
Pragas 
de gafanhotos 
levam ameaça 
de fome à África 
Oriental   
Mundo, 26/27
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Arrendar casa em Lisboa é mais 
difícil que em Barcelona e Berlim
Nas três cidades, uma análise que cruza rendas e rendimentos de um agregado a residir num T2 mostra 
que a taxa de esforço dos 30% é ultrapassada. Mas em Lisboa quase duplica e chega a 58% Economia, 22/23

Exposição em Évora permite 
rever “uma idade do ouro 
perdida” de que o pintor foi 

gura maior p34/35

O primeiro arquipélago do 
mundo que é destino 
turístico sustentável quer 
evitar massi cação p20/21

Em entrevista, o professor  
Fahali Moghaddam fala de 
como os radicalismos se 
alimentam mutuamente p10/11

Resgatar do 
esquecimento 
Francisco  
de Holanda 

Turismo 
desenvolveu 
os Açores e já se 
fala em contê-lo

“Um grupo 
torna-se sempre 
mais unido se 
tiver o que odiar”

Congresso do PSD Rui Rio aposta na reforma da justiça e  sistema político  p2 a 5 e Editorial
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Duplicação da Taxa de 
Gestão de Resíduos em 
Agosto quer desincentivar 
depósito em aterros p18

Portugal recusa 
numa semana  
48 mil toneladas 
de lixo importado

ou a corrupção p14/15
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CHECK-IN Faro: novo restaurante de Leonel Pereira abre quarta-feira
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Já tem data oficial de abertura o novo restaurante do premiado chefe. Na carta, além de pratos do
São Gabriel estarão os "clássicos" da carreira
 
Leonel Pereira, Chefe do Ano em 2015 para o Boa Cama Boa Mesa e responsável pelo São Gabriel, na
Quinta do Lago, no Algarve e Garfo de Platina em 2019 para o guia do Expresso, vai abrir quarta-feira,
dia 12 de fevereiro o novo restaurante CHECK-In Faro by Leonel Pereira. No centro da capital algarvia,
apresenta uma carta que é uma viagem pela carreira do chefe e pelas vária cozinhas onde passou.
Tem 26 lugares, mais 30 na esplanada, e só servirá jantares. O conceito é mais informal do que o
premiado São Gabriel que recentemente encerrou devido à mudança de proprietário do edifício.
 
A carta no novo CHECK-In Faro by Leonel Pereira apresenta alguns dos clássicos do chefe, bem como
os mais emblemáticos da carreira na cozinha, e ainda algumas propostas pensadas para o São
Gabriel. Remetendo para o nome do restaurante, as propostas gastronómicas vão ser sugeridas num
cartão de embarque, que pretende levar os clientes numa viagem pelo tempo e também pelos
melhores produtos nacionais. Todas as propostas que poderão ser apreciadas a partir desta quarta-
feira, dia 12 de fevereiro, serão pautadas pela sazonalidade e pelo respeito pelos ingredientes e pela
sustentabilidade, como acontecia no São Gabriel.
 
No CHECK-In Faro by Leonel Pereira há um "Menu de Degustação", com seis momentos, que começa
com a "Cavala alimada, Pringle de brick e molho Yuzu". Depois vem o "Tártaro de Salmão "morno"
com alcaparras, aipo rama e cremoso de lula e wasabi". Seguem-se as "Vieiras salteadas, Xerém
negro e espuma de poejo" e o "Escalope de Foie-Gras sauté com compota de marmelo e cogumelos
shimeggi". A "Bochecha de porco "Bísaro" confitada com esmagada de batata-doce trufada" antecede
a sobremesa de "Mousse de cardamomo com Gelado de Manjericão" (EUR45).
 
A carta regular do CHECK-In Faro by Leonel Pereira tem quatro "Pequenos momentos frios", onde se
destaca o "Gaspacho Sólido, Sardinha assada e Broa de milho" (EUR7,50), um prato da carta de 2017
do São Gabriel e a "Cavala alimada, Pringle de brick e molho Yuzu" de 2016, também do premiado
restaurante (EUR6,50). Haverá ainda uma secção de quatro "Pequenos momentos cozinhados no
Tacho", onde cabem a "Caldeirada do dia, batinha nova e pão" (EUR12) e o "Lombo de Atum à
portuguesa, batatas, cebola, pickles e azeitonas" (EUR12,50).
 
Nesta aventura pela capital do Algarve, no CHECK-In Faro by Leonel Pereira há ainda um espaço para
memórias familiares com os "Pequenos mimos da minha Mãe". Aqui surgem os "Ovos caseiros
"revoltados" com tomate e cebola" (EUR6,50) e as "Batatinhas "tontas" salteadas em azeite, alho,
tomate e poejo" (EUR7,50). Os "Pequenos momentos quentes" além do Foie-Gras e das Vieiras do
Menu de Degustação ainda incluem "Bacalhau Dourado" (EUR6,50), numa referência a Elvas e "Açorda
de Gambas com ovo B.T." (EUR10,50).
 
São três as "Pequenas especialidades" do CHECK-In Faro by Leonel Pereira. Começam com o "Secreto
de porco preto com gambas e pickles "Tipo Portuguesa" (EUR13,50), continuam com o "Bacalhau
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(Meia cura) confitado, Xerém negro e cremoso leve de alho" (EUR14), da última carta do São Gabriel e
terminam com "Polvo do Algarve cozinhado em azeite e alho a baixa temperatura, migas de batata
com tomate assado e poejo" (EUR14,50), um "clássico" do resturante Panorama em Lisboa, do ano de
2010. Há ainda duas sobremesas, o "Cuzcuz com mel, flor de laranjeira, creme de iogurte natural e
molho de morango" (EUR4,50) e a "Mousse de Cardamomo e Gelado de Manjericão" (EUR4,50).
 
O CHECK-In Faro by Leonel Pereira (Avenida da República, 40, Faro) abre dia 12 de fevereiro. Leonel
Pereira é ainda chefe do Thai Brás, no MAR Shopping Algarve (Avenida Algarve, Complexo Industrial
IKEA, Almancil).
 
Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook e no Instagram!
 
Fernando Brandão
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Norte quer 
juntar-se 
a Castela 
para atrair 
turistas 
Zona transfronteiriça 
pretende captar 
14 milhões de pessoas 

IBÉRIA  O Turismo do Porto 
e Norte e o Turismo de Cas-
tela e Leão (Espanha) pre-
tendem atrair para aquele 
território transfronteiriço 
cerca de 14 milhões turistas 
que anualmente chegam 
aos aeroportos de Madrid e 
do Porto. 

Os agentes envolvidos na 
promoção de território, que 
se reuniram ontem em Mo-
gadouro, pretendem ver re-
sultados a médio prazo, para 
que haja desenvolvimento 
económico efetivo dos ter-
ritórios de baixa densidade 
populacional como é a re-
gião transfronteiriça. 

"Queremos desenvolver 
uma política de captação de 
turistas, não só pelas vias 
tradicionais de entrada, mas 
também pelos aeroportos 
de Madrid e do Porto, que 
recebem cerca de 14 mi-
lhões de passageiros por ano 
e aumentar o número de 
dias de estada ou o gasto 
médio por visitante", disse 
Raul Fernandez, dos servi-
ços de turismo e cultura da 
Junta de Castela e Leão. 

APOSTA PARA QUATRO ANOS 

O responsável adiantou que 
a relação turística entre Cas-
tela e Leão e o Norte de Por-
tugal é uma das linhas estra-
tégicas e prioritárias para os 
próximos quatro anos, ten-
do como parceiro o Agrupa-
mento Europeu de Coope-
ração Territorial (AECT) 
Duero-Douro. 

"Para os próximos quatro 
anos, a relação turística en-
tre Castela e Leão é prioritá-
ria, tendo como parceiros 
estratégicos, o AECT Duero 
- Douro, que é uma das en-
tidades mais antigas no que 
respeita a agrupamentos 
territoriais na Europa, e va-
lorizamos a sua experiên-
cia", disse Raul Femandez. 

Por seu lado, o diretor-ge-
ral do AECT Duero -Douro, 
José Luís Pascoal, disse que 
é importante destacar a pro-
moção turística, cultural e 
patrimonial dos territórios 
de fronteira. a> Página 30
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"Somos apreciadores de vinho e 
queremos conhecer a história O 
que vemos nas caves é incrível" 

Nataly e Jordan Brasil 

Calém 
É o valor de urna visita 
clássica as Caves Calém. 
Na Burmester, do rifles-
rno.grupo, o preço são 
12 ouros. 

Sandeman 
É quanto custa conhe-
cer as cave:,  Sandeman. 
O mesmo se aplica às ca 
vs 1 erreíra, Lambem dó 
grupo Sc,),.-:,rdpe, 

11' Fr' 

Taylor's 
Valor pago para visitar 
aTii, Croft. 
igualmentç?- Fla4ate, 
são 2 e;...10.S. 
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MiguelAmorim 
mamorim@jn.pt 

TURISMO  As caves de vinho 
do Porto, em Gaia, nunca ti-
veram tantos visitantes. 
Em 2019, bateram um novo 
recorde, ao receberem mais 
de 1,3 milhões de turistas. 
Face ao ano anterior, o cres-
cimento foi de 8,8% e, a 
avaliar pelos indicadores de 
janeiro deste ano, com au-
mentos de afluência entre 
10% e 20%, é de crer que 
2020 volte a superar todas 
as marcas. 

Os espanhóis, agora líde-
res, ultrapassaram os fran-
ceses no pódio, seguindo-se 
no ranking os visitantes 
portugueses, dos EUA, do 
Reino Unido e do Brasil, por 
esta ordem. Apesar das pro-
veniências espalharem-se 
por todo o mundo, em ja-
neiro e fevereiro a boa sur-
presa tem sido o número de 
coreanos. 

RobinJackson viajou des-
de Londres com a mulher. 
Em Inglaterra, o vinho do 
Porto há muito que é uma 
"referência". Mas o casal 
britãnico quis vir à Invicta 
para conhecer a história do 
prestigiado néctar. A passa-
gem pelas caves era a prova 
que faltava. Confessaram-
-se ambos "deliciados". 

Sendo verdade que o Por-
to está na moda e que o tu-
rismo na região segue em 
alta, não é menos verdade 
dizer-se que estes registos 
do enoturismo "são o coro-
lário do trabalho de déca-
das", como observa Ana 
Margarida Morgado, rela-
ções públicas da Fladgate 
Partnership, cujo grupo 
tem no hotel Yeatman, im-
plantado na zona das caves, 
um dos símbolos. 

O futuro é prometedor e 
novos negócios anunciam-
-se. Jordan e Nataly, mais o 
filho Lucca, vieram de Por-

  

to Alegre, no Brasil. Já esti-
veram em pontos vinícolas 
brasileiros e uruguaios e di-
zem que a oferta gaiense 
não fica atrás. "É para reco-
mendar aos amigos", adian-
tam, agradados pela "sofis-
ticação" dos armazéns, que 
"combinam a preservação 
do património com as novas 
tecnologias". 

SOGEVINUS 
Muitos bilhetes 
comprados online 
O grupo Sogevinus, que 
agrega as marcas Calem, 
Burmester e Kopke, conta-
bilizou, no ano passado, 456 
mil visitas. "Seria giro atin-
gir as 500 mil. O mercado 
está em crescendo", afirma 
Maria Manuel Ramos, dire-
tora de turismo da Sogevi-
nus. A atratividade do Dou-
ro e a abertura de hotéis 
"trazem muitos clientes", 
mas o grupo também tem 

Mais visitantes 
e investimento 
nas caves de 
vinho do Porto 
Registo de 2019, de 1,3 milhões de entradas, foi o melhor 
de sempre. Números de janeiro indiciam nova subida 

"Também temos vinhos, mas o 
porto é favorito. É a primeira vinda 

e as caves eram obrigatórias" 

Venere e Francesca Itália 
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Velha 

A Sandeman está 
aberta todo o ano. 
Por cima das caves, nos 
antigos escritórios, foi 
instalado um hostel, que 
tem recebido prémios  

m.  Na Calém, no fim da 
visita, há pequenas 
embalagens com 
garrafas para levar no 
avião, com preços a 
partir dos iz,so euros  

_.,. A prova de vinhos na 
Talylor's é feita num 
salão com vistas para 
o jardim, onde 
sobressaem os pavões, 
que andam à solta 

Taylor's 

VILA NOVA 
DE GAIA 

«-.- Rua Visconde 
das Devesas 

Poças -4)) 

AEVP (RAFIAJN 

feito a sua parte. A presença 
nas plataformas digitais 
tem rendido bastante, com 
parte dos visitantes a com-
prar bilhetes via online. Fo-
ram ainda feitas parcerias 
com o Hard Rock Café e o 
Museu do F. C. Porto, entre 
outras, o mesmo se passan-
do com operadores fluviais 
e de autocarros panorâmi-
cos, o que, tudo junto, con-
tribui para resultados nun-
ca vistos. "Por vezes, ao fim 
de semana, a lotação esgo-
ta", refere, juntando que 
"visitas, provas, lojas e 
eventos já representam 
20% da faturação". A partir 
de abril, a entrada na Calém 
custará mais um euro (14 
euros). 

SOG RAPE 

Offley muda para 
próximo do no 
Pedro Sottomayor, respon-
sável pelo enoturismo da 
Sogrape, diz que a empresa 
"não vive com a obsessão de 
ter mais visitantes". Mas 
também cresceu. Em 2019, 
as marcas Sandeman, Fer-
reira e Offley acolheram 
292 mil turistas. "Quere-
mos que as pessoas desfru-
tem da experiência e criem 
uma relação emocional com 
as marcas", dá conta, salien-
tando que "as caves estão 
vivas, em pleno funciona-
mento" e que "mais de 100 
profissionais - enólogos e 
funcionários de armazém -
tratam diariamente do 
stock", em tarefas feitas à 
vista de quem paga bilhete e 
faz o roteiro entre as pipas. 

O investimento tem sido 
contínuo. Depois da Sande-
man, é a vez das caves Fer-

  

reira, cujos trabalhos termi-
nam em março. São 1,6 mi-
lhões de euros para requali-
ficar a cobertura e os inte-
riores. Nesta dinâmica, ex-
plorando o filão do turismo, 
estão previstos 500 mil eu-
ros para a Offley, que encer-
rou temporariamente e mu-
dará de instalações para 
mais próximo do rio Douro. 
A inauguração deste centro 
de visitas está agendada 
para o segundo semestre. O 
preço dos bilhetes na Sande-
man e na Ferreira subiu de 
13 euros para 14 euros. 

FIA DGATE 

Caves Fonseca 
vão reabrir 
Cada empresa faz as suas 
apostas. Na Taylor's, os con-
teúdos do circuito chegam 
aos turistas através de infor-
mação sonora por um dispo-
sitivo (tipo comando da te-
levisão) ou por auriculares. 
Não há guias. Só se for para 
um grupo com marcação. 
Em todo o espaço há wi-fi e 
as explicações são dadas em 
Mínguas. A Taylor's diz es-
tar a dar-se bem com a estra-
tégia: "Os clientes podem 
demorar o tempo que quise-
rem a fazer o percurso". 

No total, a Fladgate, que 
engloba a Taylor's e a Croft, 
recebeu cerca de 200 mil vi-
sitas, um incremento entre 
2% e 3 %. "O objetivo é pro-
porcionar experiências e 
criar embaixadores que vão 
contar aos amigos", destaca 
Ana Margarida Morgado. 
Sintomático do retorno ge-
rado, a Fladgate vai reabrir 
as caves Fonseca, que fecha-
ram durante tempos. Deve-
rá ser em abril. ti 

APOSTAS 

Candidatura a 
património mundial 
Em 2017, o autarca 
Eduardo Vítor Rodrigues 
escreveu à Direção-Geral 
do Património a defender 
a inclusão das caves na 
zona classificada pela 
UNESCO como Patrimó-
nio Mundial da Humani-
dade. "Acho que é possí-
vel. Queremos fortalecer 
opatrimónio mundial do 
centro histórico do Porto. 
Queremos ser parte do 
desenvolvimento do tu-
rismo na região, com 
uma intervenção inteli-
gente", justificou na altu-
ra. O JN contactou agora a 
Câmara de Gaia, mas não 
obteve resposta a tempo 
do fecho da edição. 

Empreendimento 
"World of Wine" 
No próximo verão, abai-
xo do hotel Yeatman, o 
grupo Fladgate vai abrir o 
"World of Wine", um es-
paço com 30 mil metros 
quadrados, antes ocupa-
do por antigas caves e que 
estão a ser renovadas. En-
tre outras, o empreendi-
mento terá áreas dedica-
das às regiões vinícolas, à 
cortiça, à história da re-
gião do Porto, à coleção 
de copos e taças e à indús-
tria da moda. Existirão 
zonas de restauração e 
para acolher eventos. 
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E a Porto 2-2 Retifica 

Dragão dá 
r. chama ao 

campeonato 

  

Sérgio Oliveira abriu caminho 
à vitória sobre as águias P. 4 a 7 Jornal de Notícias S 
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Gil trava (2-2) marcha triunfal do Braga º.43 Goleada vimaranense (7-0) em Farnalicão p.-44 

Há cinco novos crimes 
contra animais por dia 
PSP e GNR iniciaram quase dois mil inquéritos de 
maus-tratos e abandono durante o ano passado 

Sistema de investigação pioneiro em Setúbal 
tem procurador exclusivo para estes casos Páginas Se 9 

Porto 
Traficante que 
gerou onda de 
solidariedade 
procurada 
pela Interpol 

  

NOTÍCIAS MAGAZINE 

  

Pedrógão 
Bombeiro 
herói com 
pensão de 
395 euros º.9 

  

V. N. Gaia 
Visitas às 
caves batem 
todos os 
recordes P.18 e19 
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PSD 
Rui Rio ganha 
força mas 
Montenegro 
não se cala º.10 

  

Viseu Abrigo 
acolhe vítimas 
de violência 
e da doença 
mental P. 24 e 25 

  

            

   

PORTUGUESES NA [UNHO 
IRLANDESA DO NEM 

       

Paula do Lagarteiro 
foi para o Brasil 
sem autorização P. 14 

         

         

           

           

            

Página 33



A34

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 58

  Cores: Cor

  Área: 25,30 x 29,45 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 84823160 08-02-2020

1'117' 
• "317:1

;
1

..^

I
i

ii-
rmi:,»:

 

• , 

• • 

e II 

Linha de Cascais, Sintra e Margem Sul foram 
as zonas onde foram feitas mais vendas. Au-
mento da procura já levou a subida de preço. 
Lisboa e Porto sem margem para aumentar 
mais os valores praticados. 
Os preços das casas em Portugal 
continuam a aumentar e a pressão 
dos preços não se verifica apenas 
nas grandes cidades. O cenário 
também se repete na periferia. A 
garantia é dada ao SOL pelo CEO 
da Century 21 ao admitir que 
«muitas famílias estão a adqui-
rir casas noutras zonas das 
áreas metropolitanas de Lisboa 
e do Porto e esse aumento da 
procura está também a levar a 
uma subida de preços na perife-
ria porque a oferta não está a 
acompanhar esta tendência». Ri-
cardo Sousa garante.que, entre as 
zonas com maior dinâmica transa-
cional, em 2019, destacam-se a Li-
nha de Sintra - Amadora e Sintra-
Linha de Cascais e Margem Sul. 

«Até os jovens ampliaram as 
suas suas zonas de procura e 
estão agora mais virados para 
a periferia, onde encontram 
imóveis com preços mais bai-
xos e zonas atraentes, onde tem 
havido uma maior aposta na 
regeneração dos espaços ver-
des, dos espaços públicos e uma 
maior dinamização da oferta 
cultural», diz o responsável. 

Uma tendência que vai ao en-
contro dos últimos dados divulga-
dos pelo Instituto Nacional de Es-
tatística (INE) ao afirmar que as 
maiores subidas no terceiro tri-
mestre do ano passado regista-
ram-senas cidades limítrofes das 
grandes áreas metropolitanas. É 
o caso de Braga, Amadora e Vila 
Nova de Gaia, cujos valores au-
mentaram mais de 20% no tercei-
ro trimestre de 2019. Em Braga, 
os valores fixaram-se em 923 eu-
ros por metro quadrado e na 
Amadora atingiram os 1.439 eu-
ros por metro quadrado, enquan-

  

to em Vila Nova de Gaia o metro 
quadrado se situou nos 1.113 eu-
ros. Ainda assim, bem longe dos 
valores praticados em Lisboa que 
atingiu os 3.205 em-os por metro 
quadrado, com algumas fregue-
sias a ultrapassarem os quatro 
mil euros por metro quadrado. 
Só no ano passado, a faturação da 
mediadora superou os 46,9 mi-
lhões de euros, o que representou 
uma subida de 14% face a 2018. Ao 
todo, foram realizadas 13.291 tran-
sações de venda de imóveis, um 
aumento de 6%, em relação às 
12.539 efetuadas em 2018. 

As habitações mais procuradas 
foram os apartamentos, de tipolo-
gias T2 e T3, e o valor médio de ven-
da dos imóveis, a nível nacional, su-
perou os 147,7 mil euros, o que reve-
la um acréscimo de cerca de 5% face 
ao valor médio de 140 mil euros re-
gistado em 2018. «Esta subida do 
valor médio das transações re-
flete o aumento dos preços dos 
imóveis e o tipo de habitações em 
oferta no mercado», salienta. 

De acordo com a mediadora, os 
distritos com as subidas médias 
de preços mais significativas, em 
2019, foram Viseu, com um au-
mento médio superior a 32%, se-
guido dos Açores com 25,4% e 

Arrendamento 
subiu no ano 
passado com 
travão do crédito 
à habitação e com 
fim de projetos de 
alojamento local 

Faro que atingiu um acréscimo no 
valor médio da habitação de cer-
ca de 20%. Já nas metrópoles, os 
aumentos de preços foram mais 
moderados, com o distrito de Lis-
boa a subir 6,39% e o valor médio 
das transações a superar os 200 
mil euros, enquanto o distrito do 
Porto registou uma subida mais 
acentuada que a capital, como va-
lor médio da habitação a disparar 
9,6% face ao ano anterior e os imó-
veis transacionados a rondarem 
uma média de 136 mil euros. 

Uma tendência. que de acordo 
com Ricardo Sousa, se deverá 
manter este ano. «Os preços nas 
grandes cidades não podem su-
bir mais» e garante que há casos 
em que os valores já caíram cerca 
de 14% face à urgência do proprie-
tário em vender o imóvel. «Sem 
dúvida que já estamos a assistir 
a uni ajuste no que diz respei-
to às expectativas dos proprie-
tários e, como tal, é expectável 
que os preços dos imóveis em 
segunda mão estabilizem, ou 
mesmo baixem: os proprietá-
rios vão ser mais realistas na 
definição do valor das suas ca-
sas, sobretudo nos principais 
centros urbanos. Já nas cida-
des periféricas de Lisboa e do 
Porto, é previsível que se regis-
tem subidas ligeiras de preços 
e transações», diz ao SOL. 

No sentido inverso, os distritos 
onde os valores médios de transa-
ção registaram evolução negati-
va foram Santarém, com o preço 
de venda de casas a baixar mais 
de 11% face ao ano anterior, segui-
do de Braga com o valor médio a 
decrescer cerca de 10%, e os dis-
tritos de Leiria e Aveiro ao apre-
sentarem descidas de 4% . 

«A evolução dos preços mé-
dios por região demonstra que 
os distritos de Lisboa e Porto 
estão a registar aumentos mais 
moderados, o que indicia que 
a capacidade financeira das fa-
mílias portuguesas já não con-
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segue acompanhar a subida de 
preços da habitação, sobretu-
do no centro das principais me-
trópoles do país. É evidente a 
descentralização da procura 
para zonas periféricas do cen-
tro das duas principais cidades 
nacionais, que registaram uma 
forte dinâmica transacional, 
ao longo de 2019. Por outro 
lado, o aumento da oferta está 
também a influenciar as ten-
dências de preço nalgumas ci-
dades - como Braga, Santarém, 
Leiria e Aveiro - que começam 
a registar uma inversão da tra-
jetória dos valores médios da 
habitação», alerta o CEO da me-
diadora. 

Arrendamento dispara 
Ao contrário do que tem aconteci-
do em anos anteriores, em 2019 ve-
rificou-se um aumento do número 
de operações de arrendamento que 
registaram uma subida histórica 
de 19%. Em 2019, foram realizadas 
2.539 operações de arrendamento 
por parte da Century21, um au-

 

1 

, r • 

mento de 408 negócios face a 2018. 
Mas Ricardo Sousa explica esta 
tendência: «É consequência da 
escassez de oferta de imóveis 
para aquisição ajustados ao po-
der de compra dos portugueses», 
lembrando que as medidas macro-
prudenciais implementadas pelo 
Banco de Portugal já estão a res-
tringir o acesso das farmlias ao cré-
dito à habitação e, como tal, estas 
obrigatoriamente têm de se virar 
para o mercado de arrendamento. 

Além disso, o responsável ga-
rante que a oferta tem vindo a au-
mentar neste segmento principal-
mente nas grandes cidades com 
os proprietários a abandonarem 
os negócios de alojamento local e 
voltarem a investir no arrenda-
mento tradicional de longa dura-
ção. «Começam a ver que não 
compensa a atividade e prefe-
rem voltar a apostar na oferta 
tradicional», esclarece ao SOL. 
O valor médio de arrendamento 
na mediadora, a nível nacional, fi-
xou-se nos 807 em-os, numa desci-
da de 1% de face à média nacional 

PRESSÃO DOS 
PREGOS CHEGA 
ÀS PÉRIFERIAS 
Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@sol.pt 
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Tipologias T2 e T3 foram as que registaram maior procura 11 

de 812 euros verificada em 2018. 
Contudo, esta média foi superada 
nos distritos de Lisboa, onde o va-
lor médio de arrendamento atin-
giu os 1014 euros, do Porto (868 eu-
ros) e Faro, onde a renda média se 
situou nos 811 euros. «Este indi-
cador revela que o valor do ar-
rendamento, em diversas re-
giões, já atingiu o limite da ca-
pacidade financeira da maioria 
das famílias portuguesas e que 
apenas os consumidores do seg-
mento médio, e médio alto, con-
seguiram aceder às soluções de 
arrendamento que estão em 
oferta, no mercado», refere. 

As regiões onde o índice mé-
dio de arrendamento mais subiu 
foram Évora, Açores e Coimbra. 
Já o Porto registou o quarto au-
mento mais acentuado, com 
uma subida de 25% nas rendas, 
seguido dos 19,2% de Lisboa. Em 
sentido inverso, destaca-se Setú-
bal - onde o valor médio de ren-
da da habitação caiu mais de 
32% - a Madeira registou uma 
descida superior a 16% e Braga  

baixou a média do valor do ar-
rendamento em 5%. 

Transações Internacionais 
Em 2019, foram realizadas 2.231 
transações internacionais de ven-
da, um aumento de 1% face ao ano 
anterior. Feitas as contas, este seg-
mento representou cerca de 18% do 
total das transações da mediadora. 

Em termos regionais, os clientes 
internacionais que mais procura-
ram imóveis no Porto foram france-
ses, brasileiros, israelitas e chine-
ses, assim como de países do Médio 
Oriente como turcos e iranianos. 
Quanto a tipologias, houve uma 
procura quase em exclusivo por 
apartamentos, maioritariamente 
de tipologia T2. Já os valores va-
riam, em média, entre os 100 e os 
200 mil euros. Ricardo Sousa admi-
te que as diferenças de valor resi-
dem no intuito da compra: «Se for 
para investimento o valor é mais 
baixo, se for para habitação pró-
pria, o valor é mais alto». 

Na Linha de Cascais, a procura 
é dominada por brasileiros e fran-

  

ceses. Já a zona da Nazaré é parti-
cularmente atrativa para clientes 
franceses, suecos, belgas e ingleses, 
que procuram, sobretudo, aparta-
mentos T2, com grandes varandas 
e moradias até 200 mil euros. 

O Algarve é procurado, maiori-
tariamente, por franceses, ale-
mães, ingleses, russos, italianos e 
americanos, que procuram apar-
tamentos de tipologia T2 e mora-
dias V3, com valores até 500 mil 
euros, enquanto em Lisboa, a pro-
cura mais relevante foi prove-
niente de nacionalidades euro-
peias - como França, Itália, Espa-
nha e Luxemburgo - seguida de 
perto pelo Brasil, China, e outros 
países como Bahrain e Nepal. 

«No caso dos golden visas, re-
gistou-se uma mudança de para-
digma. Inicialmente, a procura 
estava associada à aquisição de 
habitações, enquanto em 2019 se 
verificou maior preferência por 
lojas e escritórios, para investi-
mento e com rentabilidade ime-
diata, e por valores superiores a 
350 mil euros», conclui. 
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