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TURISMO DE LISBOA 

Entidade quer 
um Plano 
de Resgate 
O presidente da Entidade Regio-
nal de Turismo da Região de 
Lisboa, Vítor Costa, defendeu 
ontem a necessidade de um 
Plano de Resgato do Turismo 
devido à atual situação da ativi-
dade económica do setor -
devido à pandemia -, de forma a 
"preservar o tecido económico, 
proteger o emprego e garantir a 
recuperação económica do país". 
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Quase 3000 fogos 
saíram do AL 

PORTUGAL Os apartamentos TO 
e T1 ativos no alojamento local 
sofreram uma queda em Lisboa 
e no Porto, tendo-se registado a 
saída de atividade de 2900 fogos 
nas duas cidades em junho face 
a igual mês do ano passado. De 
acordo com os dados a Confiden-
cial Imobiliário, em Lisboa con-
tabilizavam-se menos 1744 apar-
tamentos, enquanto no Porto 
estão menos 1588 apartamentos. 
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A3 Funchal tem agora um mapa turístico em braille (Vídeo)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/09/2020

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cba61b3e

 
A autarquia apresentou, esta quinta-feira, um mapa turístico da cidade do Funchal em braille. Uma
iniciativa, entre outras, que a Câmara Municipal tem preparadas para assinalar o Dia Mundial do
Turismo.
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AL perde quase três 
mil apartamentos 
em Lisboa e no Porto

Os apartamentos ativos em 
Alojamento Local (AL) re-
gistaram uma perda de 
2.900 habitações entre as 
Lisboa e Porto em junho de 
2020 face a igual mês do 
ano passado. Em Lisboa, 
registam-se menos 1.744 
apartamentos T0 e T1 ati-
vos, contando com 3.468 
casas em junho de 2020, 
face aos 5.212 de junho de 
2019. No Porto estão ativas 
menos 1.158 casas, num 
total de 2.536 fogos. Em ju-
nho de 2019, este universo 
era de 3.694 apartamentos.
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Antes que seja tarde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/09/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Pedro Fontaínhas

URL: https://www.dinheirovivo.pt/opiniao/antes-que-seja-tarde/

 
Em 2018, o Governo extinguiu a atribuição de Utilidade Turística, um instrumento que durante mais
de três décadas estimulou a oferta turística em Portugal. Os prédios nestas condições beneficiavam de
isenções temporárias de IMI, medida que, desde 1983, era justamente considerada "adequada a
apoiar as empresas que exploram empreendimentos turísticos considerados essenciais à prossecução
da política de turismo traçada pelo Governo" (in DL 38/94 de 8 de fevereiro).
 
As empresas a que se refere este Decreto-Lei são as mesmas que coprotagonizaram o inigualável
crescimento do peso do valor acrescentado bruto do turismo no VAB da economia: de 4,1% em 2008
para 8% em 2018, segundo dados da Conta Satélite do Turismo do INE. E em 2019, de acordo com o
World Travel & Tourism Council, as viagens e turismo representaram 23,5% das exportações e o setor
cresceu 4,2% enquanto a economia nacional se ficou pelos 1,6%.
 
Ao revogar a Utilidade Turística, o Governo deixou às autarquias a decisão de apoiar projetos de
interesse público como estabelecimentos hoteleiros, conjuntos turísticos, equipamentos de animação
cultural e desportiva, e casas afetas ao turismo de habitação. Como as receitas de IMI são municipais,
aconteceu, evidentemente, a subordinação do maior interesse nacional aos interesses locais. Muitas
autarquias, algumas endividadas, declararam o fim das isenções logo após a aprovação do OE para
2019, com Porto e Lisboa a darem o exemplo:
 
"Em Lisboa, fonte oficial da autarquia liderada por Fernando Medina garantiu ao Expresso que nenhum
dos dois benefícios fiscais é para renovar [...]. Mais a norte, do gabinete de Rui Moreira, vem uma
decisão semelhante. Para 2019, a Câmara do Porto aprovou um regulamento de benefícios fiscais que
não prevê a isenção de IMT e de IMI aos prédios de utilidade turística, e, para os anos seguintes é
pouco provável que a decisão se inverta." (Expresso Semanário #2414 de 2/2/19)
 
O fim destes apoios ao desenvolvimento do turismo enfraqueceu uma das indústrias de que mais
depende a economia. Se isso era mau até março de 2020, hoje é muito pior porque também é essa
indústria a mais castigada pela pandemia.
 
Carlos Costa, Administrador da Nau Hotels & Resorts, expõe:
 
"Sejamos claros: em Portugal não há turismo a mais na economia, nem excesso de turistas. A
comprová-lo está o facto de a capacidade de carga estar longe do esgotamento. Há é economia a
menos. E sem turismo, ou com menos atividade turística, a equação económica não se resolve,
agrava-se. [...] A prosperidade registada em Portugal no quinquénio 2015-2019 deve-se, em grande
medida, ao êxito da atividade turística, traduzida na geração de riqueza, na criação de postos de
trabalho e no aumento das exportações. Insensato seria não tirar partido deste ciclo de crescimento
nem das vantagens competitivas que o turismo oferece, com base nos recursos naturais do nosso
país. Tomara que a Economia tivesse beneficiado de desempenhos similares em setores como a
agricultura, as pescas, a fileira florestal, as indústrias transformadoras e extrativas e mesmo os
serviços. Estaríamos todos bem melhor. Se não estamos, a culpa não foi nem é do turismo." ('Turismo
a mais ou economia a menos?' abril 2020)
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O turismo não é culpado. Pelo contrário, é o turismo que pode voltar a salvar a economia. É essencial
não deixar morrer as empresas que poderão dar corpo à recuperação e desenvolvimento económico
do país. É urgente repor as isenções temporárias de IMI, como ajuda essencial para aliviar a
tesouraria dessas empresas. Antes que seja tarde.
 
* Pedro Fontainhas, diretor-executivo, Associação Portuguesa de Resorts
 
Partilhe esta notícia
 
Pedro Fontainhas
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Alojamento turístico recebeu  
1 milhão de hóspedes em julho
As quebras nos principais indicadores hoteleiros continuaram a ser expressivas 
em julho mas, ainda assim, ligeiramente menores face a junho. De acordo com 
os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o setor do alojamento tu-
rístico registou 1 milhão de hóspedes e 2,6 milhões de dormidas, refletindo-se 
em variações negativas de 64% e 68,1% face ao período homólogo de 2019, 
respetivamente. 
As dormidas na hotelaria caíram 70,4%, enquanto que a fatia correspondente ao 
Alojamento Local representou uma quebra de 65,5%. As dormidas em hostels 
registaram uma diminuição de 73,2% em julho, representando 17,3% das dormi-
das em alojamento local e 2,8% do total de dormidas nos estabelecimentos de 
alojamento turístico.
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Durante o mês de agosto o Algarve foi um dos destinos prefe-
ridos do mercado interno, que rumou à região em força repre-
sentando 67,7% do total das dormidas e uma subida de +6,4 
p.p., revelam os dados da Associação dos Hotéis e Empreendi-
mentos Turísticos do Algarve (AHETA) divulgados este mês. 
Estes dados jus-
tificam-se devi-
do ao “aumento 
da procura por 
parte do merca-
do interno face 
ao período ho-
mólogo, uma vez 
que os nacionais 
concentraram a 
procura neste 
mês atendendo 
à existência de 
mais oferta disponível e a preços mais acessíveis, em prejuízo 
da procura nos meses de julho e setembro”, esclarece a asso-
ciação. De acordo com o boletim divulgado, e à semelhança do 
cenário indicado em julho, o  mercado britânico foi o que mais 
contribuiu para a descida verificada (-18,4pp), seguido pelo ir-
landês ( 4,2%), francês (-2,8pp) e pelo alemão (-2,6%).

Mercado interno foi o único a 
crescer no Algarve em agosto
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Texto Rute Simão Fotografia DR

 Maioria das 
unidades hoteleiras 
implementa medidas 
de sustentabilidade.

. indicadores / Alojamento

A conclusão de um relatório do Turismo de Portugal diz que as empresas de 
alojamento estão no bom caminho relativamente à gestão de energia e água. A 
gestão de resíduos está ainda aquém da média. 
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cimento anual de 3 p.p. na quota de adesão 
de empresas a medidas de gestão eficiente de 
energia o objetivo imposto, de 90%, será atin-
gido. 
Relativamente ao consumo de água, 70% 
alojamentos em análise declararam ter geri-
do, no ano passado, de modo racional, o re-
curso água. A Madeira e o Algarve, com 80 
e 76% de adesão, respetivamente, revelaram 
as percentagens mais elevadas enquanto que 
o Alentejo ocupa o lugar oposto, com 57%. 
Os aldeamentos turísticos (83%) registam a 
taxa mais alta de adesão, seguindo-se os ho-
téis-apartamentos e pousadas (78%), os cin-
co estrelas (76%) e os quatro estrelas (75%). 
Para o objetivo do TdP de ter uma fatia de 
90% das empresas a adotar medidas relati-
vas a este recurso, é necessário manter-se um 
crescimento de 2,5 p.p. na quota de adesão 
global por ano.
Por fim, a gestão eficiente dos resíduos foi 
uma prática de 60% das empresas hotelei-
ras. A Madeira lidera novamente, com 74% 
das empresas do setor a adotar medidas e, do 
lado oposto, com os piores resultados, está 
o Alentejo com uma percentagem de 45%. 
“Face à divergência entre a quota de adesão 
atual (60%) e o definido na Estratégia Tu-
rismo 2027, constata-se que, gerir de forma 
abrangente os resíduos, necessita de motiva-
ção constante e crescente empenho, por parte 
dos gestores das empresas. Para se cumprirem 
os objetivos, tem de se verificar um aumento 
médio ao ano, de 3,7 p.p.”, conclui o TdP. h

O TURISMO E, mais especificamente, a 
fatia correspondente ao alojamento impac-
tam, de forma inegável, o meio ambiente. A 
pegada ecológica causada pelo elevado con-
sumo de água, energia entre outros recursos, 
tem vindo a crescer e, nos últimos anos, com 
o  ‘boom turístico’ que assolou o país, ainda 
mais. Apesar disso, tem havido também um 
maior incremento de medidas que visam a 
redução destes impactos por parte dos hote-
leiros e empresários do setor que operam no 
país. 
O Turismo de Portugal (TdP) lançou a Es-
tratégia Turismo 2027 que visa o desenvol-
vimento de políticas públicas e estratégias 
empresariais no setor do turismo. A susten-
tabilidade assume destaque neste projeto e 
um dos objetivos da entidade é assegurar que 
mais de 90% das empresas do turismo ado-
tem medidas de utilização eficiente de ener-
gia e da água e desenvolvam ações de gestão 
ambiental dos resíduos.

Madeira lidera na utilização eficiente da 
energia em alojamentos
No ano passado, 72% dos estabelecimen-
tos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos 
turísticos da região autónoma da Madeira 
adotaram medidas de utilização eficiente da 
energia o que empurra o destino para o pódio 
nacional, cuja média é de 66%. Do lado opos-
to, estão os Açores com 59%. As conclusões 
são do relatório publicado no passado mês de 
abril, ‘Desempenho Ambiental do Alojamen-
to em Portugal 2019’, pelo TdP. 
O documento explica que, “em termos evo-
lutivos 2017/19, todas as regiões evidencia-
ram aumentos generalizados no número de 
empresas que utilizam de forma eficiente a 
energia”. 
No que diz respeito às tipologias, as pousa-
das são a categoria de alojamento que mais 
medidas implementou neste sentido (75%), 
seguindo-se os hotéis quatro estrelas (71%), 
os hotéis cinco estrelas (68%) e os hotéis três 
estrelas (64%).  O TdP adianta que os valo-
res são satisfatórios e que se houver um cres-

72% DOS ESTABELECIMENTOS 
HOTELEIROS, ALDEAMENTOS E 
APARTAMENTOS TURÍSTICOS 
DA REGIÃO AUTÓNOMA DA 
MADEIRA ADOTARAM MEDIDAS DE 
UTILIZAÇÃO EFICIENTE DA ENERGIA.
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Apoio às micro empresas de turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=681f1f3c-ade2-4e22-9229-

bf29d63c6e8d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Turismo de Portugal já deu luz verde a mais de seis mil operações de apoio a micro empresas do
setor. É um financiamento público de 50 milhões de euros.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-09-25 09:11
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Turismo, água, saúde e acessibilidades são prioridades apresentadas ao PSD por
empresários algarvios - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/09/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=816a1f

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
Turismo, água, saúde e acessibilidades são as principais preocupações manifestadas pelos
empresários algarvios à direção do Partido social Democrata (PSD) num encontro hoje no Algarve.
 
A crise no turismo provocada pela pandemia de covid-19, a falta de água na região, as acessibilidades
ao interior do Algarve, o Hospital Central e a captação de recursos humanos são as principais
preocupações dos empresários algarvios que o PSD "vai procurar atender" no seu programa para o
país, afirmou o presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD.
 
À saída de uma reunião de quatro horas com cerca de vinte empresários algarvios em Albufeira
(Faro), Joaquim Miranda Sarmento defendeu que o principal problema das empresas portuguesas é "a
falta de capitalização".
 
Segundo o PSD "é absolutamente essencial" que se aproveitem os fundo europeus que podem permitir
às empresas portuguesas "conseguirem capital" em vez "de estarem a pedir dívida".
 
O responsável relembrou que, já em abril, o PSD tinha apresentado "um conjunto de medidas
relacionadas com o Banco de Fomento e com o Banco Europeu de Investimentos" que estarão
presentes também no programa estratégico do partido.
 
Em relação ao turismo, Joaquim Miranda Sarmento sublinhou que as "duas semanas" em que o
corredor aéreo com o Reino Unido esteve aberto se relevou num "afluxo de turistas" que teve uma
"quebra significativa" com o seu encerramento.
 
O pedido que recebeu dos empresários para um programa de cooperação para o setor do turismo
deverá ser estendido a outras regiões, como Lisboa e a Madeira, onde o "turismo tem um impacto
económico significativo" e que também foram "bastante afetadas", adiantou.
 
Durante a manhã, numa visita à Universidade do Algarve, Rui Rio revelou que o Programa de
Recuperação Económica do PSD deverá ser apresentado "nos primeiros dias de outubro".
 
O líder social democrata afirmou que está "praticamente concluído" precisando apenas de ser "revisto,
analisado e devidamente aprovado", a tempo de algumas propostas poderem ser incluídas no
documento que o Governo terá de entregar a 14 ou 15 de outubro à União Europeia.
 
João Prudêncio
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Suspensão de rendas fixas  
nos centros comerciais   
afugentou mais SIGI de Portugal

O mercado de centros comerciais era 
um exemplo de estabilidade no setor 
imobiliário nacional, mas a suspen-
são do pagamento das rendas fixas até 
31 de dezembro aprovada com o Or-
çamento retificativo alterou a perce-
ção dos investidores e ajudou a afas-
tar candidatos estrangeiros à consti-
tuição de mais Sociedades de Investi-
mento e Gestão Imobiliária (SIGI). 

Foi um “ataque que se fez em sede 
Orçamento retificativo” aos centros 
comerciais, frisou Hugo Santos Fer-
reira, vice-presidente da Associação 
Portuguesa de Promotores e Investi-
dores Imobiliários (APPII), ao Jornal 
Económico (JE). “O mercado dos 
centros de comerciais era um exem-
plo de estabilidade porque é regulado 
por um acordo entre as partes — lo-
jistas e centros comerciais. Sem que 
nada o fizesse prever, a suspensão de 
rendas fixas colocou muitas reticên-
cias a investidores porque passou a 
mensagem de que Portugal pode não 
ser um país estável para se investir”. 

Para o vice-presidente da APPII, 
esta medida consistiu numa “inge-
rência grave do Estado” porque, 
quando a medida foi decretada, em 
julho, “mais da maioria dos contratos 
já tinham sido renegociados”. 

A medida ajudou a afugentar a 
constituição de mais SIGI no país, 
onde existem a ORES, do Bankinter 
e da Sonae Sierra, cotada na bolsa na-
cional, e duas dual listings espanho-
las, a Merlin Properties e a RSR, co-
tadas em Portugal e Espanha. 

A suspensão das rendas fixas nos 
centros comerciais “tem a ver com as 
SIGI porque também tocam em ati-
vos de rendimento. Aliás, a SIGI que 
temos em Portugal [a ORES], é de 
centros comerciais”, explicou Santos 
Ferreira, adiantando que se trata de 
um tipo de investimento de longo 
prazo e que “tem o mérito de permi-
tir que pequenos investidores pos-
sam investir em grandes projetos”. 
 
Preocupação  

com o Orçamento para 2021 

Santos Ferreira teme que a suspen-
são das rendas fixas nos centros co-
merciais seja “o princípio de alguma 

coisa que não estamos a ver. Será que 
este é o caminho que Portugal vai le-
var no futuro? Se eu me coloco esta 
questão, imagino que os investidores 
também”, disse. 

O alerta surge numa altura em que 
se aproxima o debate sobre o Orça-
mento do Estado (OE) para 2021. 
“Traz-me muitas preocupações 
atendendo ao quadro económico-
-político”, frisou o vice-presidente da 
APPII, que apela para um OE “inteli-
gente” e que “não crie vítimas”, no-
meadamente o setor imobiliário.  

“Temo um OE que afaste muitos 
investidores do nosso país que estão 
atentos à legislação (...), que trazem 
30 mil milhões de euros por ano, o 
que representa 15% do PIB”, refor-
çou Santos Ferreira. 

Olhando para um passado recente, 
o vice-presidente da APPII relem-
brou que os OE determinaram “sem-

pre o aumento generalizado de im-
postos para o imobiliário. Vimos que 
a estratégia em sede de OE dos últi-
mos anos para sair de uma crise 
como esta é sobrecarregar o imobi-
liário. Vimos com a criação do adi-
cional ao IMI, com a criação do im-
posto sobre as mais-valias, com o 
imposto sobre as fortunas e sobre os 
ativos superiores a um milhão de eu-
ros, com a eliminação de benefícios 
fiscais aos fundos de investimento”, 
alertou o associativista. 

Isto vem na senda de opções legis-
lativas que têm contribuído para o 
aumento dos custos de contexto na 
produção de novo imobiliário, pre-
judicando não só promotores e in-
vestidores, como também o acesso 
da classe média à habitação. 

Santos Ferreira explicou que “con-
trariamente ao que se pensa”, a crise 
da Covid-19 não levou os operado-
res de alojamento local para o merca-
do de arrendamento habitacional de 
longa duração. “Teria muito gosto 
que muitas dessas entidades se esti-
vessem a virar para o arrendamento 
habitacional, mas não há porque a 
sua legislação não é credível. O ar-
rendamento de longa duração impli-
ca um plano de negócios a 15, 20 
anos. Mas o Novo Regime do Arren-
damento Urbano (NRAU), na últi-
ma década, foi alterado mais de dez 
vezes. Portanto, não há operador ne-

nhum que consiga montar um plano 
de negócio credível assim. É impos-
sível”, vincou. 

Mas mais. O arrendamento habi-
tacional depende também do chama-
do build to rent — compra de terrenos 
para projetos de arrendamento —, 
que “é uma das maiores dinâmicas da 
Europa”, explicou o vice-presidente 
da APPII. “Há operadores capazes de 
colocar milhares de fogos num país e 
há operadores internacionais que 
não conseguem entrar em Portugal 
por causa deste tipo de legislação”, 
afirmou. 

Também o IVA de 23% na cons-
trução mereceu críticas de Santos 
Ferreira, porque não é dedutível na 
venda aos clientes, ao contrário de 
Espanha. “Quando os espanhóis 
compram uma casa têm 10% de im-
posto em cima. Um português tem 
30% de imposto: os 23% do IVA, 
uma taxa de IMT de até 7,5% e o im-
posto do selo de 0,8%”, adiantou. 

“Uma das formas de baixar os cus-
tos de contexto seria reduzir a taxa 
do IVA na construção ou torná-lo 
dedutível como custo. Por isso é que 
eu digo cuidado com o OE 2021. Va-
mos continuar a aumentar os impos-
tos que existem na produção da habi-
tação? Estes custos de contexto são 
responsáveis por não haver habita-
ção em Portugal.”, concluiu Santos 
Ferreira. ●

Hugo Santos Ferreira diz que suspensão de rendas fixas nos centros comerciais criou instabilidade  
e “muitas reticências” nos investidores. Legislação prejudica habitação de classe média. 

ANTÓNIO VASCONCELOS 
MOREIRA 
amoreira@jornaleconomico.pt

ENTREVISTA HUGO SANTOS FERREIRA vice presidente APPII

Não há habitação  
em Portugal  
por causa dos custos 
de contexto”
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ESTUDANTES 
DESLOCADOS. 
A AVENTURA 
FORA DE CASA 

Sair de casa dos pais e ir estudar para longe pode ser 
difícil para muitos estudantes, principalmente quando 
o preço das casas não ajuda, mesmo que a oferta seja 
em grande escala. Governo tenta colmatar estes 
problemas. Mas oferta privada também domina. 

TEXTOS Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres Pinto 
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Zoom // Estudantes 

Com o ano letivo 
no ensino superior 

prestes a arrancar, muitos 
dos estudantes estão já 

à procura de quarto ou casa 
DREAN'ISTIM 

4 

• 

ti 

ct 

Alojamento para 
estudantes. Ofertas para 

todos os gostos e preços 

Residências universitárias, 
quartos individuais 
ou partilhados e até 

mesmo quartos de luxo 
são as ofertas tradicionais 

para quem vai estudar 
para fora. Este ano conte 

com novidades: hotéis 
e unidades de alojamento 

local vêm reforçar este 
mercado através de uma 
parceria com o Governo. 

DANIELA SOARES FERREIRA 
daniela.ferreira@ionline.pt 
SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt 

Encontrar casa ou quarto a preços aces-
síveis nem sempre é uma missão fácil. 
E o negócio do alojamento para estudan-
tes ganha maior relevo no arranque de 
mais um ano letivo. Os valores conti-
nuam altos, principalmente se estiver-
mos a falar de grandes cidades como Lis-
boa e Porto. E a par da oferta privada, 
este ano há novidades. O Governo, atra-
vés da Direção-Geral do Ensino Superior 
(DGES), assinou protocolos com hotéis  

e unidades de alojamento local para refor-
çar a oferta. Ao todo vão ser disponibili-
zadas mais 4500 camas, que pretendem 
responder à perda de 15% de camas que 
eram disponibilizadas em residências 
universitárias - totalizando agora 12 855 
- na sequência das regras de distancia-
mento determinadas pela Direção-Geral 
da Saúde (DGS). As mensalidades são 
variadas (ver mapa). 

Segundo o Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior, "este proces-
so resultou dos acordos estabelecidos 
com a Movijovem e várias estruturas 
representativas de unidades hoteleiras 
e de alojamento local, os quais permi-

  

tem disponibilizar alojamentos para os 
estudantes até ao final do ano letivo de 
2020/2021 em condições de conforto, 
qualidade e segurança". 

Já os valores "resultam das manifesta-
ções de interesse dos associados das 
várias estruturas representativas de alo-
jamentos locais e unidades hoteleiras, 
que agora terão de ser confirmados e 
concretizados individualmente e após os 
contactos pelos próprios estudantes". 

Ficam assim disponíveis mais de 18 mil 
camas em todo o país. As medidas de pre-
venção da pandemia de covid-19 obriga-
ram a uma redução generalizada no núme-
ro de câmaras disponível nas residências 
de estudantes - com exceção para o Poli-
técnico de Viana do Castelo, o Politécni-
co da Guarda e o ISCTE, que vão manter 
a mesma oferta do ano passado. 

Apesar de o número de camas nas resi-
dências ter reduzido, a perda é compen-
sada pelo aumento de camas através de 
protocolos com autarquias e instituições 
privadas, que passam de 892 para 1100, 
e ainda por este apoio de alojamentos 
locais e hotéis. 
Já os preços são variados. Por exem-

plo, Lisboa pode chegar ao valor máxi-
mo de 500 euros - o ano passado era 593 
- e o mínimo é de 185 euros. Na capital, Página 16
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INST. POLIT. 
C LO BRANCO 

2019 437 
2020 219 

CASTELO 
BRANCO 

INST. POLITÉCNICO 
BEJA 

2019 382 
2020  370 

UNIVERSIDADE 
ALGARVE 

(FARO) 

2019 552 

UNIVERSIDADE 
MADEIRA 

<:::&•  2019  209 
2020 192 

CAPACIDADE NAS RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES 
NÚMERO DE CAMAS DISPONÍVEIS 

UNIV 

INST. POUTÉCNICO /// MINHO 

VIANA DO CASTELO 20191293 
(BRAGA) 

2019 453  -2-02053 
2020 564 

min 147€ 
máx:375€ 

UNIV. INST. POLIT. 
PORTO PORTO 

2019 991 317 
2024  946 288 

min.167€ 
máx:421€ 

UNIV. 
AVEIRO 
r' 1121 

2020 

ESCOLA SUP. 
ENFERMAGEM UNIV. 
COIMBRA COIMBRA 

168 1296 
2020 1251 

INST. POLIT. 
LEIRIA 

2019 763 
2020 750 

UNIV. UNIV. NOVA 
LISBOA LISBOA 

2019 1322 460 
2020  903 317 

ESCOLA SUP. 
ENFERMAGEM 

LISBOA 
2019 154 
2020 85 

ESCOLA SUP.NÃUTICA 
INF. D. HENRIQUE 
20 116 
2020 01 

9  

ISCTE. INST. INST. POLIT. 
UNIV LISBOA LISBOA 

2019 79  196 
2020  79 182 

UNIVERSIDADE 
AÇORES 

( 
o 

INST. POLIT. 
COIMBRA 

352  
176 „ 

INST. POLIT. 
SANTARÉM 

201 S3 310 
2020  ;307 

Preço 
Min: 185E 

Máx: 
INST. ?OUT. 
SETUBAL 
2019 294 
2020  204 

r.. 

o 

2019 362 
2020 203 

INST. POLIT. 
BRAGANÇA 

356 
2020  227 

UNIV. 
TRÁS-OS-MONTES 

E ALTO DOURO 
2019 532 
2020  358 

VIOA REAL 

INST. POUT. 

0 2=

VISE

3

U

20

 
2019  321 

 

INST. POLIT. 

  

GUARDA 
201,,  394 
2020 

  

   

UNIV. 
BEIRA INTERIOR 

2019 766 
2020  5' 

   

INST. POLI'''. 
PORTALEGRE 

2019 299 
2020  258 

UNIV. 
ÉVORA 

,___2019 527 
2o20  464 

INST. POLIT. 
TOMAR 

"2919 252 
2020  142 

a oferta corresponde a 3362 quartos pri-
vados e 1566 camas públicas. 

No Porto, os valores também diminuí-
ram. No ano passado, o preço mínimo 
era de 203 euros; este ano será 167 euros. 
Já o máximo passou dos 460 para os 421 
euros. A oferta na Invicta é de 1358 quar-
tos privados e 1134 camas públicas. 

Para dados mais atualizados sobre o 
número de camas disponíveis, os estudan-
tes podem ir ao site do Observatório Digi-
tal do Alojamento Estudantil, que é cons-
tantemente atualizado e mostra a oferta 
privada de alojamento para estudantes. 

Para isso, os estudantes vão ter urna 
linha de apoio, que começou a funcio-
nar esta sexta-feira, "para resolver pro-
blemas e implementar a estratégia des-
tinada a oferecer alojamento a todos os 
estudantes que necessitem". 

OFERTA PRIVADA O í fez uma ronda a vários 
anúncios e rapidamente se chega à con-
clusão de que com menos de 400 euros, 
principalmente em Lisboa, é quase impos-
sível encontrar um quarto privado. Se o 
orçamento tiver de ser obrigatoriamen-
te mais baixo, então terá de optar por um 
quarto partilhado e, aí, os valores variam 
entre os 200 e os 300 euros, mas terá divi-
dir esse espaço com mais três ou cinco  

estudantes. No entanto, tem a vantagem 
de a maioria das despesas - como água, 
luz e internet - estarem incluídas. 

O OLX, no seu mais recente estudo, 
indicou que a procura de quartos para 
arrendar registou uma queda abrupta 
entre os meses de maio e agosto. Em con-
trapartida, a oferta de imóveis na plata-
forma disparou 228% em relação ao mes-
mo período do ano passado. 

Na capital, o preço médio por mês de 

Para quem procura 
arrendar um quarto, 
as despesas incluídas 

no preço são vistas 
como uma mais-valia 

Opções mais caras 
e de luxo oferece, 

espaços partilhados, 
como ginásio, piscina 

e cinema 

quartos para arrendar na plataforma de 
arrendamento caiu drasticamente de 
633 para 368 euros. A segunda maior 
descida registou-se a norte, no distrito 
de Viana do Castelo, onde os preços caí-
ram de urna média de 233 euros por mês 
e por quarto para 196 euros. 

Por outro lado, em muitas regiões, os quar-
tos para arrendar no OLX registaram uma 
ligeira subida. Nos distritos de Coimbra e 
Viseu, os quartos tornaram-se mais caros, 
registando um crescimento de 32% e 38% 
no preço médio por mês, respetivamente. 
Também no Porto, o preço médio dos quar-
tos subiu de 278 para 309 euros por mês. 

Apenas a cidade de Aveiro não sofreu pra-
ticamente nenhuma alteração. Ainda assim, 
os quartos mais baratos anunciados na 
plataforma ficam na Guarda, onde o pre-
ço médio é de apenas 136 euros por mês. 

Também para quem procura um imó-
vel, o cenário não é animador, já que, 
mesmo com a pandemia, os preços não 
desceram assim tanto. Por menos de 600 
euros na capital é quase como encon-
trar uma agulha num palheiro. 

OFERTAS DE LUXO Mas também é possí-
vel encontrar casos em que os candida-
tos ao ensino superior procuram encon-
trar respostas de luxo. Um desses casos  

é o alojamento de luxo que se encontra. 
Trata-se do Coilegiate Marquês de Pom-
bal, em pleno coração de Lisboa. A ofer-
ta varia entre quartos e estúdios e dá 
acesso a sala de firness, piscina e cine-
ma, club lounge com sala de jantar, biblio-
teca e várias zonas de estudo. Por exem-
plo, ficar num estúdio custa a partir de 
185,5 euros por semana. Mas se preferir 
ficar num quarto partilhado, os valores 
descem para 153 euros semanais. 

Uma outra opção passa pela Smart Stu-
dios, que disponibiliza vários tipos de 
alojamento, desde Ti superior a T2 smart. 

O período mínimo de estadia exigido é 
de três meses. Os valores variam, con-
soante a localização escolhida Mas vamos 
a números. Um studio standard em San-
ta Apolónia custa 589 euros por mês mas, 
se optar por Carcavelos, o valor desce 
para 499 euros. No entanto, conte com 
custos extras. Por exemplo, uma smart 

TV custa 16 euros mensais e um kit de 
cozinha individual custa 50 euros; já um 
kit de roupa de cama individual fica em 
106 euros. 

Outra alternativa é o Chalet Julia, na Pare-
de, perto do campus de Carcavelos. Os pre-
ços variam entre os 140 e os 195 euros por 
semana para um TO, mas se tiver um con-
vidado terá de mar mais 65 euros. 
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4:1) Zoom // Estudantes 

Quartos. 
Longe de casa, 
esta é a maior 
dor de cabeça 
dos estudantes 

1 

- 4 1' 
- - 
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Em Lisboa ou noutras zonas do país, as queixas 
de quem sai de casa dos pais para estudar 
resumem-se a um problema: os preços elevados. 
O i falou com alguns estudantes de zonas distintas 
que contam os seus problemas na procura de quarto. 

DANIELA SOARES FERREIRA 
daniela.ferreirac(Oonline.pt 

Sair de casa dos pais para entrar na 
universidade é um grande passo para 
muitos jovens. O momento é difícil e 
pode tornar-se ainda mais complicado 
com a escolha de quarto, principalmen-
te na cidade de Lisboa, onde os preços 
são tendencialmente altos. 

Fazendo uma breve pesquisa por 
alguns sites de alojamento ou de ven-
das online é possível perceber que os 
preços não são acessíveis a todas as 
carteiras, mas o i falou com alguns estu-
dantes, em diferentes zonas do país, 
que confirmaram que a exorbitância 
de preços é a principal dificuldade. Mas 
há outras. 

Inês Moreira tem 21 anos, é de Évo-
ra e frequenta o quarto ano de Medi-
cina na Nova Medical School. Não é a 
primeira vez que procura um quarto 
na zona de Lisboa, mas confessa que 
as dificuldades têm aumentado. "Há 
várias dificuldades em arranjar quar-

  

to em Lisboa, mas a principal é mes-
mo o preço que, de há quatro ou cinco 
anos para cá, quando Lisboa começou 
a ficar mais na moda e o centro da cida-
de começou a ter mais turistas, aumen-
tou", diz ao i, acrescentando que "a ofer-
ta não é muita e a oferta que há é duvi-
dosa e cara". 

Os preços variam. Inês revela que "o 
normal de agora" é que peçam cerca de 
400 a 500 euros por um quarto e que 
o valor é sempre superior a 350 euros. 
"Há uns anos, pedir 350 euros por um 
quarto seria um abuso", defende, dei-
xando exemplos: "Tenho amigos que 
vieram para a faculdade antes de mim 
e, se pagassem 250 euros por um quar-
to, já era muito. Somos estudantes, a 
média salarial portuguesa não é muito 
alta. Ainda por cima, como estamos a 
estudar, não temos forma de sermos 
nós a pagar a não ser que trabalhemos". 

Com a pandemia de covid-19, a estu-
dante diz ter-se apercebido que a ofer-
ta é maior e, por isso, diz ter menos 
dificuldade do que em 2017, altura em  

que procurou alojamento pela primei-
ra vez. Ao i conta histórias caricatas 
pelas quais passou: "Cheguei a ir ver 
um quarto que era desconectado da 
casa. Tinha sido o senhorio a arranjar. 
Aquilo era uma parte do elevador e o 
senhorio fez, literalmente, um quarto 
aí. Eu tinha de sair do quarto como se 
saísse de uma casa e abrir a porta da 
casa para ir à casa de banho. A pedi-
rem 400 euros por isto", critica. 

E estes não são os únicos problemas 
que encontra. Inês explica que, com a 
pandemia, existem vários alojamentos 
Airbnb transformados em alojamento 
permanente - como, aliás, os respon-
sáveis do setor já tinham alertado que 
poderia acontecer. "Isto é um proble-
ma. Agora, isto começou a ficar dispo-
nível para estudantes e para trabalha-
dores, mas ninguém garante que vol-
te o turismo e as pessoas não mandem 
os inquilinos embora, porque os con-
tratos que costumam fazer essas pes-
soas que tinham isto para turismo local 
são de seis meses, a maior parte". 

"Nestes sites de arrendamento de quar-
tos e casas, tenho notado bastante que 
muita gente que tem as casas, os donos 
das casas, são estrangeiros. Quem tem 
realmente poder de compra para com-
prar coisas em Lisboa são pessoas de 
fora, de países onde se ganha mais do 
que em Portugal. E o que eu acho que 
as pessoas se habituaram a fazer, mes-
mo os senhorios portugueses, é arren-
dar quartos para pessoal estrangeiro 
que pode pagar 500 euros ou mais", 
acrescenta, lamentando a exorbitância 
de preços: "O problema, depois, é esta 
oferta de quartos baratos em Lisboa, 
pelo menos no centro, que já não exis-
te. Existe na periferia, mas há menos 
acessos". 

PREÇOS SÃO "ABSURDOS" Também é 
por Lisboa que Mariana Piedade San-
tos, natural de Odeceixe, vai procuran-
do alojamento. Tem 21 anos e está na 
capital há três, altura em que começou 
a estudar Direito na Faculdade de Direi-
to da Universidade de Lisboa. Tal como 
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Estudantes que escolhem 
estudar fora da área 
de residência queixam-se 
de preços altos e da pouca 
qualidade de alguns quartos 
DRF_AMSTIMF 
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"Há várias dificuldades 
em arranjar quarto 

em Lisboa, mas 
a principal é mesmo o 

preço", diz Inês Moreira 

"Achei que com 
a covid-19 iria haver uma 

descida, mas não. [Os 
preços] continuam a ser 

absurdos", critica Mariana 

Inês, também Mariana considera que 
os preços praticados são o maior pro-
blema. "É muito complicado arranjar 
quartos em Lisboa com preços razoá-
veis e ainda ajustados às condições des-
ses mesmos quartos. O mais barato é 
encontrado na periferia e, como é óbvio, 
não é benéfico para nenhum estudan-
te", defende. 

No entanto, três anos depois de ter 
chegado à cidade, não nota grandes 
diferenças e diz que os preços pratica-
dos continuam a ser os mesmos. Com 
a pandemia de covid-19, a estudante 
pensou que os preços pudessem bai-
xar, mas isso não aconteceu: "Conti-
nuam a ser absurdos". 

No que diz respeito aos preços, Maria-
na avança que é praticamente impos-
sível encontrar um quarto razoável 
por menos de 300 euros no centro de 
Lisboa. "Para mim, 300 euros já é bas-
tante, portanto ponho um limite. Quan-
do vejo uma casa realmente melhor é 
porque já anda nos 350, 400, 450 euros", 
lamenta. "Ainda é possível encontrar  

um quarto razoavelmente barato com 
algumas condições", diz. Mas há quar-
tos sem as mínimas condições: "Veem-
se ainda muitos quartos, por exemplo, 
sem janela, superpequcnos, com ape-
nas uma cama e um roupeiro, a 300 
e tal euros, o que claramente não se 
justifica". 

A oferta, diz Mariana, não é pouca, 
mas é preciso "procurar muito tempo 
até encontrarmos algo que seja mini-
mamente barato e com boas condições". 

PELO PAÍS E se, em Lisboa, os preços 
não são para todas as carteiras, há 
quem defenda que noutros locais, ape-
sar de os preços serem mais baixos, 
também não são simpáticos. E a ofer-
ta também não é muita. É o caso de 
Vila Real. "Vila Real tem um grande 
problema: é uma cidade com muitos 
estudantes e poucos quartos ou casas 
para tanta procura, então esta foi a 
principal dificuldade", diz ao i Adria-
na Ferreira, de 19 anos, que começa 
agora o terceiro ano de Teatro e Artes  

Performativas na Universidade de Trás-
-os-Montes e Alto Douro. Neste momen-
to alugou um T4 com outras colegas 
de curso pelo valor de 650 curos por 
mês. O motivo é simples: "Há uma ofer-
ta mínima de quartos e casas e uma 
redução significativa nas residências 
universitárias (quartos duplos passam 
a ser apenas de um, dão prioridade a 
caloiros, o preço aumenta, e a quem é 
bolseiro e não colocado na residência, 
corno é o meu caso, dão 220 euros), o 
que leva a que ainda mais pessoas pro-
curem quartos". 

O mesmo acontece em Coimbra. A 
oferta não é muita e a que há, na maior 
parte dos casos, não tem condições. É 
esta a visão de Isabel Marques, que 
rumou agora do norte do país até Coim-
bra pela primeira vez e para quem as 
residências nunca foram uma opção 
pela "falta de privacidade". "Não temos 
muitas opções, os preços não são sim-
páticos, mas também sabemos que acon-
tece assim um pouco por todo o país. 
Temos de nos sujeitar", diz. 
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SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionlitze.pt  

demorar em deslocações 
entre casa e a faculdade. 

Não se esqueça que 
desde o ano letivo 

anterior passou a ser 
possível deduzir as 
rendas pagas pelos 

estudantes deslocados na 
categoria "despesas de 

educação". 

02 
A RESIDÊNCIA 

UNIVERSITÁRIA 
É UMA OPÇÃO 

VIÁVEL? 
O alojamento numa 

residência universitária é 
uma alternativa, mas 

nem sempre é possível 
encontrar vaga e, muitas 
vezes, esta solução nem 

é a mais económica. 
Depois de apresentar a 

candidatura nos Serviços 
de Ação Social, o acesso 
e o valor dependem dos 

rendimentos declarados 
pelo agregado familiar. 

Feitas as contas à 
elevada procura e à 
reduzida oferta, as 

residências acabam por 
ter poucas vagas. A 

explicação é simples: a 
maioria das instituições 

acabam por só conseguir 
dar resposta a bolseiros 

e a estudantes de 
intercãmbios. Aliás, a 

falta de vagas tem 
levado várias 

associações de 
estudantes a reclamarem 

mais alojamentos 
universitários e a 

regulação do mercado, 
pois os estudantes que 
não têm direito a bolsa 

são obrigados a procurar 
as alternativas que 
restam - alugar um 

quarto, arrendar uma 
casa ou ficar numa 

residência privada. As 
residências podem ser 

masculinas, femininas ou 
mistas e têm número 

limitado de vagas. 

é 

, 
‘. ."N4 

• ,4 • 

*!‘ 
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•-• 

Zoom II Estudantes 

ALOJAMENTO 
UNIVERSITÁRIO. 

SIGA ESTE ROTEIRO 
PARA FAZER 

A MELHOR ESCOLHA 
Os preços tanto das casas como dos quartos continuam altos, 

apesar da pandemia. E o mercado destinado aos estudantes universitários 
não fica alheio a esta tendência que se vive no setor. Selecionar as opções 

mais interessantes e calcular o valor das despesas e dos gastos em transportes 
são alguns dos aspetos que deve ter em conta no momento da escolha. 

Para evitar verdadeiras dores de cabeça, siga estas dicas. 

I. 

Mais uma vez, depende da decisão que tomar. 
No caso dos quartos, as despesas como água, luz, gás 

e internet estão geralmente incluídas. Se optar pela casa, 
o mais certo é estas contas não entrarem no preço e, 

como tal, vão representar encargos extra no final do mês. 

01 
ONDE ENCONTRAR 

ALOJAMENTO? 
Depois da entrada na 

universidade, a 
preocupação seguinte é 

encontrar alojamento. E o 
mesmo se aplica a quem 
já está na universidade, 
mas simplesmente quer 

mudar de casa ou quarto. 
Claro que só se aplica a 
quem vai estudar para 
fora da sua cidade. A 

primeira tarefa a fazer é 
avaliar a sua 

disponibilidade financeira, 
ou seja, identificar qual o 

valor máximo que tem 
disponível para gastar. Ao 
mesmo tempo, identifique 
o nível de privacidade que 

procura e analise as 
despesas que estão 

incluídas. Por fim, mas 
não menos importante, a 
acessibilidade - ou seja, 

quanto tempo vai 

04 
É PRECISO 

CONTAR COM MAIS 
GASTOS AO FINAL 

DO MÊS? 

03 
É MELHOR OPTAR 
POR UM QUARTO 
OU UMA CASA? 
Tudo depende da 

privacidade que se deseja 
e, acima de tudo, do 

orçamento disponível. No 
caso de optar por uma 

casa, sempre pode tentar 
partilhar, de forma a reduzir 
as despesas, ou seja, pode 

tentar encontrar alguém 
para dividir o imóvel. Ao 
colocar esse anúncio ou 
quando procurar essa 
pessoa, já deve ter o 

trabalho de casa feito: o 
perfil desejado da pessoa e 

as condições de 
arrendamento. 

05 
QUANTO PODE CUSTAR? 

Os preços são os mais 
variados e dependem da 
solução que escolher. Se 
optar por uma residência 
universitária não vai pagar 
menos de 300 euros por 

mês mas, se preferir 
arrendar um quarto - em 

casa de uma família ou em 
apartamentos com outros 
estudantes -, vai ter de 

gastar uma média de 368 
euros em Lisboa. 

06 
ONDE PODE 

PROCURAR? 
Além das tradicionais 

ofertas, como é o caso 
das mediadoras, os 

estudantes têm agora a 

r. 

vida mais facilitada porque 
existe uma oferta mais 

alargada para este 
segmento. Uma das 

ferramentas online mais 
conhecidas é a Uniplaces. 
Também há várias páginas 

de Facebook que pode 
consultar para pesquisar e 

anunciar as ofertas de 
alojamento na sua área ou 

região. Além da oferta 
tradicional, também pode 
encontrar no OLX ou no 

Imovirtual os mais 
variados anúncios para 
qualquer parte do país. 

Todos estes sites se 
destinam a disponibilizar 
um serviço de procura de 

alojamento para os 
milhares de universitários 

deslocados da sua 
residência habitual. 

07 
QUAIS OS RISCOS 
DESTAS OPÇÕES? 
Os que optam por 
arrendar um quarto 

enfrentam os maiores 
riscos. É frequente 

chegarem queixas às 
associações de 

estudantes, por exemplo, 
de restrições de que os 

arrendatários são alvo. Os 
preços elevados e, acima 

de tudo, a falta de 
qualidade do espaço são 

as principais reclamações. 
"Como é que alguém 

consegue viver e estudar 
numa cidade durante três 

e quatro anos sem ter 
acesso a uma cozinha? Há 

estudantes que vivem 
assim: só com quarto e 

casa de banho. As 
pessoas sujeitam-se 

porque o preço é mais 
baixo ou porque fica num 

local próximo da 
faculdade": esta é uma 

das chamadas de atenção 
feitas pelas mais variadas 

associações de 
estudantes. De acordo 

com os dados divulgados 
pelo OLX, a oferta de 
quartos entre maio e 

agosto disparou 228%, 
mas a procura por quartos 

caiu 89%. 

08 
PROGRAMAS 

DE SOLIDARIEDADE 
SÉNIOR PODEM SER 

UMA OPÇÃO? 
Sem dúvida. Os alunos 
universitários ficam em 
residências para idosos 

em troca de companhia e 
algum apoio que seja 

necessário, desde compra 
de remédios a acompa-

 

nhamento a consultas 
médicas, entre outras tare-

 

fas. Estes programas 
estão por vezes associa-

 

dos também às universi-

 

dades onde os idosos dei-

 

xam a sua candidatura. 
Porto, Aveiro, Coimbra e 
Leiria são algumas das 

cidades que disponibilizam 
estes serviços. Por exem-

 

plo. uma instituição parti-

 

cular de solidariedade 
social de Braga lançou o 
Programa Avóspedagem, 

promovido pelo Fundo 
Social. Além de combater 
a solidão dos mais velhos, 
a iniciativa pretende tam-

 

bém ajudar os estudantes 
com dificuldades a encon-

 

trar alojamento durante o 
seu percurso académico. 

A medida serve igualmente 
para ajudar a contrariar a 

desertificação dos centros 
das cidades e ainda para 
contribuir para o convívio 
intergeracional. O objetivo 
passa por permitir ao estu-
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dante ficar hospedado no 
domicílio do idoso e retri-

 

buir-lhe sobretudo com 
companhia, além de um 
valor monetário "simbóli-

 

co". Segundo o regula-

 

mento, os "senhorios" têm 
de ter mais de 60 anos, 
devem viver sozinhos ou 
acompanhados do cônju-

 

ge ou de um outro familiar 
e respeitar as rotinas de 
estudo dos "inquilinos". 
Devem ainda dispor de 

"condições mínimas" para 
acolher o estudante, 

nomeadamente um quarto 
individual onde possa ter 
uma mesa de apoio ao 

estudo, instalações sanitá-

 

rias com água quente e 
uma cozinha para confe-

 

cionar refeições e guardar 
os alimentos em condi-

 

ções de higiene e de con-

 

servação. Também a 
Câmara do Porto avançou 
com um programa idênti-
co: o Programa Aconche-
go, uma iniciativa que visa 

"apoiar e promover o 
bem-estar dos mais 

velhos, através do aloja-

 

mento de estudantes uni-

 

versitários nas suas 
casas", refere. Podem ins-

 

crever-se seniores com 
mais de 60 anos e estu-

 

dantes entre os 18 e os 35 
anos que não residam no 
concelho do Porto. Já em 
Coimbra é possível encon-

 

trar o Projeto Lado-a--

 

Lado, promovido pelo 
Centro de Acolhimento 

João Paulo II em parceria 
com a Associação Acadé-

 

mica de Coimbra. 

09 
E O ARRENDAMENTO 

ACESSÍVEL? 
Os estudantes também 
podem candidatar-se ao 
arrendamento acessível, 
que garante rendas mais 

baixas aos inquilinos. Não 
necessitam de ter rendi-

 

mentos próprios desde 

1 O 

QUAL É A 
MELHOR 

ALTURA PARA 
PROCURAR? 

 

Ì.r 
r4

 

 

A melhor época para procurar casas/apartamentos 
disponíveis é no começo de cada semestre, ou seja, 
no arranque de setembro e  no início de fevereiro. 

Por norma, alojamento mais perto da universidade 
é o que tem maior procura; logo, será o primeiro a ser 
arrendado, mas conte também com preços mais altos. 

que o pagamento da ren-

 

da seja assegurado por 
fiador (pais do estudante, 
por exemplo). Saiba quais 
as condições e como ade-

 

rir ao programa do arren-

 

damento acessível. Este 
programa prevê duas 

modalidades: habitação, 
ou seja, uma moradia ou 

um apartamento; ou parte 
de habitação, isto é, um 

quarto, com direito de uti-

 

lização das instalações 
sanitárias, da cozinha e 

das áreas comuns. 
A renda máxima que pode 

ser praticada depende 
das características 

específicas de cada habi-

 

tação. Não existe, portan-

 

to, um valor único de ren-

 

da acessível por 
tipologia, nem uma tabela 
de rendas para este efei-

 

to. No entanto, a renda 
máxima para cada habita-

 

ção tem de ser, pelo 
menos, 20% inferior ao 

valor de 
referência de arrendamen-

 

to (VRA). 

• 

' IMJ 

Arrendamento ganha maior relevo nesta época DREANtSTIME 

Regras apertadas sob 
a ameaça de expulsão 

-4 • 

As residências 
universitárias são 
uma alternativa, 
mas há quem prefira 
arrendar um quarto. 

Optar por residências de estu-
dantes é uma das hipóteses para 
quem vai estudar para fora da 
sua cidade e precisa de aloja-
mento. A admissão nestes espa-
ços é formalizada através da 
assinatura de um contrato de 
alojamento. Por norma, o módu-
lo básico conta-se por períodos 
mensais, podendo, no entanto, 
ser feito por períodos inferiores 
em casos excecionais. 

Mas conte com regras estri-
tas. Praticar jogos de azar ou 
outros de caráter ilícito, permi-
tir a utilização dos seus quartos 
a colegas, amigos, familiares ou 
terceiros, fumar nos espaços 
fechados, de acordo com a legis-
lação vigente, com exceção das 
áreas expressamente autoriza-
das e identificadas para o efei-
to, e respeitar o silêncio entre a 
meia-noite e as 8h são algumas 
regras a respeitar. 

Ao mesmo tempo, conte com 
sanções. Há casos em que se não 
respeitar a limpeza nos quartos 
terá de pagar cinco euros no 
caso de ser o primeiro incum-
primento, mas sobe para 15 no 
segundo. No entanto, desrespei-
tar determinadas regras, como 
não observar o silêncio, pode 
levar à expulsão. 

MAIS ALTERNATIVAS A Unipla-
ces, plataforma online para alo-
jamento de estudantes univer-
sitários, é uma das soluções 
para quem procura quartos e, 
de acordo com a empresa, esta 
alternativa é atrativa tanto para 
quem procura alojamento como 
para quem procura "rentabili-
zar os seus imóveis, aprovei-
tando o forte crescimento a que 
o mercado de arrendamento  

universitário tem assistido nos 
últimos anos". 

Para dar uma maior seguran-
ça, a plataforma lançou a Garan-
tia Uniplaces, que pretende asse-
gurar o valor da renda no caso 
de não ser paga. "Os senhorios 
beneficiam de maior estabilida-
de e segurança no arrendamen-
to a estudantes universitários, 
já que este serviço lhes garan-
te que não perderão dinheiro 
caso o estudante/inquilino deci-
da sair antes da data estipulada 
na reserva", revela a empresa. 

Com esta modalidade, o paga-
mento da renda é assegurado 
até os senhorios encontrarem 
um novo inquilino. "A garantia 
cobre casos independentemen-
te do valor em causa, durante 
o período da reserva que não 
for respeitado pelo inquilino, 
até um máximo de um ano", 
revela a plataforma, acrescen-
tando ainda que "a Uniplaces 
continua a pagar a renda de 
qualquer valor até um máximo 
de 12 meses depois de o estu-
dante ter deixado o apartamen-
to, caso o senhorio não tenha 
arranjado um outro inquilino 
para ocupar o espaço". 

Este serviço não se aplica no 
caso de falha de pagamento da 
renda, só se destinando a quem 
sair de casa por incapacidade 
financeira. Ainda assim, a empre-
sa considera que esta situação 
de falta de pagamento é rara 
neste mundo do alojamento a 
estudantes. De acordo com a 
empresa, a explicação é simples: 
na maioria dos casos, a renda é 
paga pelos pais e, no caso dos 
estudantes internacionais, a 
situação é ainda mais rara "Mui-
tas vezes, o alojamento é cober-
to por verbas estatais ou euro-
peias, como a bolsa Erasmus (ou 
mesmo a bolsa da Uniplaces), e 
não há muitos pais que queiram 
arriscar ter os filhos sem teto a 
não sei quantos mil quilómetros 
de distância", salienta. 
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lio Regresso do ensino superior 

Começou a corrida 
aos melhores quartos 
e casas para 
estudantes 

   

Ofertas no país inteiro desde o mais barato ao mais caro 
Conheça as aventuras de quem está nestas andanças 
// PÁGS. 12-19 

  

   

  

   

Entrevista a Miguel Gameiro. 
Músico, cozinheiro e autor de um hino 

do Benfica sai em defesa do seu presidente 

,te "As pessoas têm a ideia 
errada de que os 

artistas têm uma vida 
muito glamorosa" 

"Parece que o desporto 
nacional é bater no 

Luís Filipe Vieira" 
1 

  

//  PÁGS. 20-24 

GOVERNO PROLONGA ESTADO 
DE CONTINGÊNCIA ATÉ 14 DE OUTUBRO 

Executivo fará balanço sobre impacto da abertura das escolas daqui a duas semanas u PÁG. 40 

José Eduardo 
Moniz 
de saída 
da TVI 
e do Benfica 
// PÁG. 40 

Inês de 
Medeiros 
compara 
empresa local 
a Beirute 
// PÁG. 4 

São João da 
Madeira. PSP 
mata assaltante. 
PJ lança caça 
ao homem 
// PÁGS. 2-3 

Jornadas virtuais 
da luta contra 
a leucemia. Dois 
dias para falar 
da doença 
// PÁG. 6 

Governo estende 
moratórias 
bancárias até 
30 de setembro 
de 2021 
// PÁG. 8 
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V. Franca de Xira 

        

6.88 ta. 

       

          

        

8.7% 

 

  

Loures 

    

       

          

 

8.11 

    

          

   

15.7% 

      

          

Amadora 

  

      

8.85 

   

      

     

Lisboa 

 

11.6% 

   

     

11.36 

  

Oeiras 

  

Cascais 

  

-6.4% 

   

    

9.96 
-0.1% 

Sintra 
Odivelas 

7.14 
7.4% 

8.16 
8.5% 

HABITAÇÃO 

Rendas caem nos centros 
e disparam nas periferias 
No segundo trimestre do ano, as rendas dos novos contratos de arrendamento para habitação caíram 
nos principais centros urbanos, incluindo Lisboa e Porto. Em contrapartida, dispararam nas periferias, 
crescendo a dois dígitos em municípios como doures ou Amadora. 

RAFAELA BURD RELVAS 
rafaelarelvas@negocios.pt 

O
s preços de venda 
das casas têm resis-
tido nos últimos 
meses, mas, tal 
como havia sido 

antecipado pelos operadores do 
setor, o impacto da pandemia so-
bre o mercado de arrendamento 
habitacional já é notório. No se-
gundo trimestre deste ano, e pela 
primeira vez desde que estes da-
dos são recolhidos pelo Instituto 
Nacional de Estatística (INE), as 
rendas ficaram praticamente es-
tagnadas a nível nacional. Mas a 
evolução é muito díspar por todo 
o país: se nos centros de Lisboa e 
Porto, bem como em municípios 
corno o de Cascais ou Oeiras, os 
preços já estão a cair, nas zonas da 
periferia, como Loures, Amadora 
ou Gondomar, estão a disparar. 

Os dados divulgados pelo INE 
mostram uma clara travagem da 
evolução das rendas entre o pri-
meiro e o segundo trimestre des-
te ano. Nos primeiros três meses 
de 2020, as rendas ainda aumen-
Ia ram10% em relação ao período 
homólogo, tanto a nível nacional 
como nas cidades mais caras do 
país, incluindo Lisboa e Porta No 
segundo trimestre, o aumento a 
nível nacional já foi de apenas 
0,2% face a igual período do ano 
passado, com o valor mediano das 
rendas a fixar-se em 5,41euros por 
metro quadrado. 

E é, sobretudo, devido à evolu-
ção dos preços nas peri ferias de 
Lisboa e do Porto que este aumen-
to, ainda que ligeiro, é verificado. 
Entre os municípios com mais de 
100 mil habitantes - os únicos 
para os quais o INE apresenta a  

análise por trimestre, sendo que, 
nos restantes casos, apenas são 
apresentados dados para o con-
junto do primeiro semestre de 
2020 -, os valores das rendas cres-
ceram a dois dígitos em Leiria, 
Loures, Vila Nova de Famalicão, 
Seixal e Amadora. Também em 
Gondomar, Maia, Sintra, Vila 
Franca de Xira e Odivelas, todas 
nas Áreas Metropolitanas de Lis-
boa e do Porto, houve aumentos 
significativos. 

Em sentido contrário, há uma 
forte redução nos maiores centros 
urbanos. Em Lisboa, a cidade mais 
cara do país para arrendar casa, o 
valor mediano das rendas caiu 
6,4% no segundo trimestre, fixan-
do-se em 11,36 euros por metro 
quadrado. A maior redução veri-
ficou-se em Cascais, onde as ren-
das caíram mais de10% para os10 
euros por metro quadrado. 

No Norte do país, a tendência 
é a mesma, ainda que menos acen-
tuada. O valor mediano das ren-
das caiu 1,1% no Porto e fixou-se 
em 8,79 euros por metro quadra-
do, enquanto em Matosinhos a 
queda foi de 3,2% para os 7,31eu-
ros por metro quadrado. 

Este movimento surge num 
período ainda marcado pelo con-
finamento e paralisação de parte 
da economia, e em que vários pro-
prietários retiraram as suas casas 

5,41 
RENDAS 
0 valor mediano das 
rendas fixou-se em 5,41 
euros por metro 
quadrado, a nível 
nacional, no segundo 
trimestre de 2020. 

RENDAS RECUAM MAIS DE 6% EM LISBOA 
Valor mediano das rendas por metro quadrado no segundo trimestre e variação homóloga 

0 município de Lisboa viu as rendas caírem 6,4% no segundo trimestre. Na Área Metropolitana da 

capital, só Cascais supera esse valor, com uma queda de 10%. Em Loures, os preços dispararam. 

     

Seixal 

 

       

Almada 

    

 

6.73 

    

7.72 

 

    

  

12.5% 

 

      

       

 

-2% 

     

•
Valor (€/m2) 
e variação (%) 

     

 

Setúbal 

 

      

 

5.99 

      

   

-4.6% 
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PREÇOS SOBEM EM GONDOMAR E MAIA 
Valor mediano das rendas por metro quadrado no segundo trimestre e variação homóloga 

Ainda que de forma menos acentuada, as rendas também caíram no 
Porto, ao mesmo tempo que estão a aumentar em Gondomar e na Maia. 

Maia 

5.83 
5.8% 

Matosinhos 

7.31 
-3.2% 

Porto 

8.79 

Gondomar 

5.52 
8% 

Vila Nova 
de Gaia 

6.3 
1.6% 

4.01 
3.9% 

Preços já começam 
a diminuir em Lisboa, 
mas resistem no Porto 

Entre o segundo semestre de 2019 e o 
primeiro deste ano, as rendas caíram em 15 
das 24 freguesias de Lisboa. No Porto, os 
preços continuam a aumentar. 

Fonte: instituto Nacional de Estatística 

do alojamento local, perante a re-
dução drástica de turistas. Segun-
do os dados mais recentes da Con-
fidencial Imobiliário, no final de 
junho de 2020, Lisboa e Porto 
contavam com menos 2.900 apar-
tamentos TO e T1 destinados a 
alojamento local, em relação a ju-
nho do ano passado. O destino 
destes alojamentos não é conhe-
cido, mas parte terá sido colocada 
no arrendamento tradicional. 

Rendas caem ou travam em 
um quinto dos municípios 
Olhando para o conjunto do pri-
meiro semestre de 2020, as ren-
das ainda aumentaram de forma 
significativa, devido ao comporta-
mento do mercado de arrenda-
mento entre janeiro e março. No 
primeiro semestre, o valor media-
no das rendas fixou-se em 5,47 eu-
ros por metro quadrado em Por-
tugal, valor que representa uma 
subida homóloga de 9,4%. 

Mas, ao contrário dos anos an-
teriores, há uma queda dos valo-
res em grande parte do país. Entre 
os 308 municípios analisados, as 
rendas caíram em 48 deles e fica-
ram inalteradas ou registaram va-
riações abaixo de 1% noutros 19. 
Feitas as contas, em mais de um 
quinto dos municípios, houve uma 
redução ou estagnação das rendas 
no primeiro semestre. • 

LOURES 
No segundo trimestre, 
as rendas subiram 15,7% 
em Loures, o maior 
aumento verificado na 
Área Metropolitana de 
Lisboa. 

No primeiro semestre do ano, 
os efeitos da pandemia come-
çaram a sentir-se no mercado 
de arrendamento habitacio-
nal, com uma travagem das 
rendas em todo o país, mas fo-
ram particularmente notórios 
em Lisboa, onde os preços já 
estão a cair em relação ao ano 
passado. No Porto, as rendas 
continuam a aumentar. 

Os dados do Instituto Na-
cional de Estatística (INE) 
mostram que, no primeiro se-
mestre, as rendas caíram em 
10 das 24 freguesias de Lisboa, 
em relação a igual período do 
ano passado. Esta é uma mu-
dança drástica em relação ao 
segundo semestre de 2019, 
quando todas as freguesias da 
capital tinham visto as rendas 
aumentar. 

Mesmo assim, o município 
de Lisboa, no seu conjunto, 
ainda viu o valor mediano das 
rendas aumentar em 1,8% no 
primeiro semestre, em relação 
ao mesmo período de 2019, fi-
xando-se em 11,92 euros por 
metro quadrado. 

Contudo, na análise em ca-
deia, o cenário é outro. No se-
gundo semestre de 2019, o va-
lor mediano das rendas em Lis-
boa estava nos 11,96 euros por 
metro quadrado. Assim, desse 
período para o primeiro semes-
tre deste ano, houve uma redu-
ção de 0,33%. E, neste caso, as 
rendas caíram em15 freguesias 
da capital, chegando a deslizar 
mais de 9% em Manila. 

Porto resiste 
A evo l u ção foi diferente no 
Porto, onde as rendas ainda 
subiram 7,2% no primeiro se-
mestre, em termos homólo-
gos, para um valor mediano de 
8,93 euros por metro quadra-
do. Neste município, só a união 

1 1 
FREGUESIAS 
Entre o segundo 
semestre de 2019 e o 
primeiro de 2020, as 
rendas caíram em 15 
das 24 freguesias de 
Lisboa, uma evolução 
nunca antes vista. 

de freguesias de Aldoar, Foz do 
Douro e Nevogilde registou 
urna quebra das rendas, de 
3,2%, para os 9,31 euros por 
metro quadrado. 

Esta descida fez com que 
esta freguesia deixasse de ser 
a mais cara do Porto, passan-
do esse lugar a ser ocupado 
pela União das Freguesias de 
Lordelo do Ouro e Massare-
los, onde se verificou um au-
mento de 6,7% para os 9,49 
euros por metro quadrado. 

Ao mesmo tempo, o Porto 
deixou de ter freguesias com 
valores medianos abaixo dos 8 
euros por metro quadrado, o 
que ainda acontecia na segun-
da metade de 2019. 

Mesmo na análise da evo-
lução em cadeia, o Porto con-
tinuou a registar aumentos, 
ainda que menos expressivos. 
Entre o segundo semestre de 
2019 e o primeiro de 2020, as 
rendas nesta cidade subiram 
mais de 1%, chegando a au-
mentar mais de 8% na fregue-
sia de Ramal de e 6% na de 
Campanhã. •  RBR 

 

a 15,7% Sta. Maria' 
da Feira 
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Sexta-feira, 25 de setembro de 2020 Diário Ano XVI N.,337 C 2.90 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe FIM DE SEMANA 

Decisão única 
vai acelerar 
aprovação de 
licenciamentos 
ECONOMIA, 1,  

Fábrica de 
aviões cria 
1.200 empregos 
no Alentejo 
HOMEPAGE 

Ritmo de 
contágios por 
covid está no 
nível mais alto 
ECONOMIA 15 

Conselheiros do 
Montepio avisam 
que estrutura é 
"insustentável" 
Rácio de custos face aos proveitos do banco supera os 70% 
e faz soar os alarmes. Reestruturação avança em outubro. 
EMPRESAS 18 

Rendas caem nos centros 
e disparam nas periferias 
EMPRESAS 16 e 17 

Entrevista a 
David Fonseca 

t111~111lÉ 

"O mundo 
agora é tão 
rápido que 
não chega 

a acontecer" 
António 

Amaro de Matos 
(1933-2020) 

Uma história 
de vida na 

primeira pessoa 
Weekeibt 

Função Pública 

Contratos 
a prazo 
aumentam 
no Estado 
Hospitais e educação ajudam 
a explicar subida de 8,7%. 

ECONOMIA 14 

ABEL MATEUS ECONOMISTA 

"Não se pede 
a um engenheiro 

um plano 
estratégico" 

"Hidrogénio verde irá aumentar a fatura 
do gás em cerca de 20%", afirma o antigo 
presidente da Autoridade da Concorrência. 

PRIMEIRA LINHA 4 a 6 
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,,resa 
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Estrelas fazem uma Surftrip pelo sul do País para atrair o turismo nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/09/2020

Meio: NiT New in Town Online Autores: Diogo Alvo

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=be5c4bec

 
O objetivo é incentivar a visita às regiões, destacar a gastronomia local e contribuir com projetos
ambientais.
 
Ainda que a época balnear possa ter terminado para muitos portugueses, isso não significa
necessariamente que não seja uma boa altura para surfar - até porque esta é uma atividade e um
estilo de vida em tempo ou época. Para incentivar o turismo nacional, esta Surftrip é no entanto
diferente: e quer que encontre a onda perfeita, através das redes sociais.
 
A edição do evento conta este ano com uma presença especial - Tiago Teotónio Pereira é o
embaixador da próxima SurfTrip. Na companhia dos amigos João Bon de Sousa, Pedro Baoonman,
Mano Guedes e João Costa, vai embarcar numa aventura pelos caminhos da Costa Vicentina,
terminando em Sagres. De 23 a 26 de setembro, os cinco amigos vão viajar até ao Algarve com várias
atividades ligadas ao surf. A viagem já começou e pode acompanhar através das redes sociais.
 
Este evento faz parte de um projeto maior da agência Fábrica, que desenvolveu vários conceitos
semelhantes no Brasil antes de chegar Portugal. "De Norte a Sagres" são quatro edições diferentes - a
Road Trip em julho, a Summer House em agosto, a Surft Trip em setembro e a Adventure, em
outubro. Com todos os cuidados de segurança e higiene, as descobertas regionais e as navegações
pelas suas paisagens deslumbrantes marcaram as viagens e pretendem incentivar a visita às regiões,
destacar a gastronomia local e contribuir com projetos ambientais.
 
View this post on Instagram
 
Tão bom ter convidados que são quase família  Obrigado @tiago_tp por teres aceitado este convite e
levares contigo esta bela turminha! Vem aí SURFTRIP  #surftrip #denorteasagres #surf #friends
#estáquase #trip #2020
 
A post shared by F BRICA PORTUGAL  (@fabrica.pt) on Sep 21, 2020 at 1:00pm PDT
 
Diogo Alvo
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Ryanair prolonga isenção da taxa de alteração de voo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/09/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/ryanair-prolonga-isencao-da-taxa-de-alteracao-de-voo/

 
Início Breves Ryanair prolonga isenção da taxa de alteração de voo
 
Ryanair prolonga isenção da taxa de alteração de voo
 
Setembro 25, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
A companhia aérea Ryanair anunciou que prolongará a isenção da taxa de alteração de voo para todos
os clientes que reservem voos para viajar em Outubro e Novembro de 2020. Desta forma, a low cost
irlandesa pretende oferecer mais flexibilidade e tranquilidade aos seus clientes.
 
A companhia aérea com sede em Swords, Irlanda, destaca ainda que os clientes que reservem viagens
para Outubro e Novembro poderão alterar os seus voos até 21 de Março de 2021. As alterações
devem ser feitas até sete dias antes da data de partida da reserva original.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Luís de Magalhães
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RTP 3

 	Duração: 00:00:44

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 88755650

 
24-09-2020 18:19

1 1 1

Crise turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4e6d25cc-df55-4f42-b116-

a162513a2893&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Turismo de Portugal já deu luz verde a mais de 6.000 operações de apoio a micro empresas do
setor.
O financiamento público representa 50 milhões de euros, é mais de metade da linha de apoio às micro
empresas de turismo, que têm uma dotação de 90 Milhões.

 
Repetições: RTP 1 - Portugal em Direto , 2020-09-24 18:41

Página 28



A29

 
Antena 1

 	Duração: 00:03:32

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88754308

 
24-09-2020 17:01

Extensão das moratórias bancárias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f361ba4a-5832-4fcf-8934-

b54da0dc38d7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas tem muitas dúvidas sobre a
eficácia da extensão das moratórias bancárias aprovada hoje em Conselho de Ministros.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-09-24 18:02
 Antena 1 - Notícias , 2020-09-24 19:02
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Federação da 
Rússia abre 
Consulado 
no Algarve

Bruno Filipe Pires
bruno.pires@barlavento.pt

Era um desejo antigo da co-
munidade russa residente 
no Algarve. O novo consula-
do inaugurou na quarta-fei-
ra, 23 de setembro de forma 
virtual, para não haver ajun-
tamento de pessoas. Em con-
versa com o barlavento, Bru-
no Valverde Cota, cônsul ho-
norário da Rússia no Algar-
ve, explicou o trabalho que se 
propõe a realizar na região. 
«O Algarve tem mais de 3000 
compatriotas registados. A 
maioria tem um nível cultu-
ral acima da média, qualifica-
ções elevadas, capacidade de 
trabalho e resiliência. É uma 
comunidade que procura ser 

participativa e interventiva, 
embora haja alguns desafios 
do ponto de vista da integra-
ção devido ao idioma. Essa é 
uma das missões que está na 
base da criação deste consu-
lado. Há quem não domine o 
português, embora os russos, 
regra geral, tenham facilida-
de em aprender. O que acon-
tece é que essa barreira difi-
culta, por exemplo, a apre-
sentação de um currículo ou 
de um pedido de equivalên-
cias numa universidade». Por 
outro lado, devido às vicissi-
tudes de começar uma vida 
num país estrangeiro, sobre-
tudo para quem tem filhos, a 
prioridade é começar a traba-
lhar. No entanto, há exceções. 
Cota aponta dois casos: «o de 

um licenciado em medicina 
geral e outro em psicologia. 
Ambos estão a exercer no Al-
garve. É possível reconhecer 
essas competências. Quere-
mos desenvolver melhor esse 
trabalho junto da comunida-
de académica, com o apoio 
das autoridades locais, por-
que na minha opinião, a re-
gião fica a ganhar em ter pro-
fissionais de áreas em que há 
carência em Portugal», subli-
nha. Ainda em relação à bar-
reira linguística, «é nossa in-
tenção incrementar o número 
de aulas e explicações de por-
tuguês, embora isso já esteja 
a ser feito na zona de Albufei-
ra, Quarteira e Faro». 

Segundo Bruno Valver-
de Cota, Portugal continua a 
ser «um destino interessante» 
para a diáspora russa. «Este 
ano não podemos fazer essa 
análise, mas à luz do que acon-
teceu no ano passado, o nosso 
país tem roubado imigrantes 
à vizinha Espanha. Os russos 
gostam dos portugueses, que 
consideram afáveis e porque 
sabem receber. O clima é um 
dos aspetos diferenciadores, 
tal como a cultura local. Só nos 

dizem coisas boas sobre o nos-
so país e sabemos que há um 
desejo de uma maior partici-
pação» cívica e empresarial.

O novo cônsul sabe tam-
bém que há um problema 
de imagem, uma herança da 
guerra fria, em que a Rússia 
era sempre retratada como o 
grande agressor do ocidente. 
«Sim, é verdade. Crescemos 
com os filmes de Hollywood 
em que os soviéticos eram 
sempre os maus. A verdade é 
que a Rússia de hoje não tem 
nada a ver com a Rússia de há 
20 anos. Nas duas últimas dé-
cadas, conseguiu afirmar-se 
como uma das maiores po-
tências mundiais. É a sexta 
maior economia do mundo. A 
Rússia aumentou as suas re-
servas internacionais 46 ve-
zes mais, aumentando 25 ve-
zes mais os seus ativos do sis-
tema financeiro e capitali-
zando a sua bolsa de valores 
(Stock Exchange) em 15 vezes 
mais», detalha.

«Na prática, é um país 
onde o poder de compra tri-
plicou, a taxa de inflação pas-
sou de valores acima dos 
30 para cerca de quatro por 
cento e a taxa de desempre-
go passou de 13 para 4,6 por 

cento. É um desempenho in-
teressante e num contexto em 
que, de acordo com o estudo 
Doing business 2020 do Ban-
co Mundial, ocupa a posição 
28º (em 2009 estava na posi-
ção 120º)».

Ainda em relação à econo-
mia, Bruno Valverde Cota, lem-
bra que «no passado, a Rús-
sia tinha uma dívida públi-
ca na ordem dos 90 por cen-
to do PIB. Em 2019, esse va-
lor estava em 16 por cento. O 
PIB per capita é 29642 dólares 
sendo que me recordo que há 
duas décadas era inferior a 10 
mil dólares. Para termos uma 
ideia, é o mais alto dos países 
do BRICS (Brasil, Rússia, Ín-

dia, China e África do Sul). A 
taxa de desemprego está nos 
4,6 por cento. Significa que 
tem havido um esforço enor-
me para melhorar a vida dos 
russos. Do ponto de vista ideo-
lógico, o partido que está hoje 
no poder, Rússia Nação Unida, 
se quiser fazer o paralelo com 
os Estados Unidos da América, 
é um pouco similar ao partido 
Republicano», compara.

Agora, «a nossa ambição 
no Algarve é numa perspeti-
va de criação de valor. É ver-
dade que esta comunidade 
está bem integrada, de modo 
geral, mas queremos que tra-
balhe mais em equipa e par-
ticipe mais em projetos» de 
empreendedorismo, em ati-
vidades económicas e cultu-
rais. «Temos capacidade para 
melhorar do ponto de vis-
ta qualitativo e essa é a mis-
são», conclui. Nesta fase, devi-
do às restrições do estado de 
contingência da pandemia da  
COVID-19, o Consulado da 
Rússia no Algarve vai funcio-
nar por marcação de acor-
do com as orientações da Di-
reção-Geral de Saúde (DGS), 
mas o objetivo é ter atendi-
mento semanal em Vilamou-
ra. Para já, arranca com uma 
equipa de duas pessoas. 

Bruno Valverde Cota che-
gou a esta posição a convi-
te do governo russo, pelo seu 
percurso profissional. Gere 
um grupo de empresas es-
pecializado nos mercados da 
União Económica Euroasiáti-
ca (UEE), cujo maior país é a 
Rússia, preside a direção da 
Câmara de Comércio e Indús-
tria Luso-Russa (CCILR) e é 
casado com uma cidadã russa.

Nova dependência diplomática funciona em Vilamoura, 
para já, apenas por marcação devido à pandemia. Cônsul 
honorário Bruno Valverde Cota vai trabalhar as questões 
da integração na sociedade e no reconhecimento de 
competências académicas

Consulado Honorário 
da Rússia no Algarve
Vilamoura Jardim - Centro de Negócios e Serviços, 
Rua Melvin Jones, 
Volta do Gaio, 8125-502 Vilamoura
Telefone: +351 289 38 15 50 
Móvel: +351 964 32 28 11 
Email: cota.bruno@gmail.com
Sítio: www.consulalgarve.ru
Skype: bmcota

Bruno Valverde Cota
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Campanha de prevenção 
do cancro da próstata 
já salvou uma vida P9

Rússia abre 
Consulado 
no Algarve P4

Autorizado pelos CTT a circular em invólucro fechado de plástico ou papel. Aut. Nº cDE02632020CPE/AGME. Pode abrir-se para verificação postal.

€1,30 | Quinta-feira, 24 setembro 2020 | Ano XLVI #2224 | Diretor: Bruno Filipe Pires | barlavento.pt  /jornalbarlavento

Faro estreia Orçamento 
Participativo P10

Marca de São Brás cria pranchas 
exclusivas para surf adaptado P8

Ministro 
do Ambiente 
rejeita novas 
barragens
Matos Fernandes referiu que na «ta-
xonomia de financiamento comuni-
tário» não se encontra «a dessalini-
zação ou barragem alguma» duran-
te a apresentação do Plano Regional 
de Eficiência Hídrica do Algarve. P5

Traficantes 
tentam
recuperar
mercados
Numa semana pródiga em apreen-
sões de estupefacientes, o Núcleo 
de Investigação Criminal (NIC) 
da Guarda Nacional Republicana 
(GNR) conseguiu desmantelar um 
dos maiores casos de tráfico e as-
sociação criminosa no distrito de 
Faro. Autoridades acreditam que 
está em curso «uma tentativa de-
sesperada» das redes em satisfazer 
a procura após um período de es-
cassez durante o confinamento. P6

FEROX SURFBOARDS | OCTÁVIO LOURENÇO
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Quando escrevi esta nota ain-
da não sabia do fecho inglês. 
Se não surpreende, dada a 
confusão instalada de Setú-
bal para cima, em meses de 
pura expetativa de país ca-
tólico, o robusto sistema de 
Saúde português (palavras 
da boca do massacre televi-
sivo de Costa), não aguentou 
o simples trabalho de gestão 
do que era expetável. Os ve-
lhos ficaram para trás, como 
os ingleses engoliram o au-
mento de testagem. Não ha-
via a mentira, mas havia a 
verdade. Curioso do cená-
rio de tragédia é o desapa-
recimento do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, ou-
vindo-se mais quem vive e 

quem visita o Algarve, de 
que se sentem mais seguros 
na região do que em Ingla-
terra. Também o emprega-
do do governo para a Região 
de Turismo, João Fernandes, 
não sai do registo do queixu-
me e da inevitabilidade. Mar-
celo, candidato de Costa, não 
se distanciou da linguagem 
governamental. E o homem 
até aproveitou para vir a ba-
nhos, numa campanha que 
os portugueses iam salvar as 
contas algarvias. Todos es-
tes enganos, mesmo o sopro 
de três semanas de corredor 
inglês não saldam a situação 
de desespero instalado. Co-
meçámos com números as-
sustadores de desemprego 

geral acima dos 220 por cen-
to, mais de 800 por cento no 
concelho mais turístico do 
Algarve (Albufeira), e a rea-
lidade afigura-se que sem re-
ceitas não há pagamento de 
despesas o que vem atrope-
lando finanças públicas como 
vai atropelar salários, rendi-
mentos e o saldar das contas 
correntes. Dos políticos lo-
cais vieram promessas que 
disso não passaram. Nenhum 
eleito do Algarve pode argu-
mentar que está nas soluções 
se elas não existem. A econo-
mia algarvia, apesar de reco-
nhecida a especificidade, en-
trou nos programas genéri-
cos decretados para o país. 
Mas o resto do país, antes ou 

depois pandemia, nunca foi 
nem será sazonal como o Al-
garve. O Algarve não funcio-
na 12 meses e tem contabili-
dade marcada por este facto. 
Muitas empresas, que no in-
verno recorrem à Banca, fi-
caram neste contexto atual, 
fora dos programas genera-
listas do governo por apre-
sentar um, dois ou mais anos 
consecutivos de prejuízos. 
Algum político local expli-
cou isto ao governo ou apre-
sentou matéria no Parlamen-
to? Pina, a AMAL e os séqui-
tos que recebem a tempo e 
horas, não querem perceber 
a gravidade debaixo dos pés. 
Noutro artigo falei do outo-
no e ele aí está à porta bem 

negro. Não culpem os corre-
dores. O momento é que o di-
nheiro dos nossos impostos 
seja bem usado para progra-
mas de, pelo menos, manu-
tenção do tecido que susten-
ta a região, empregados e em-
pregadores. O tal programa 
específico é esperado e é ur-
gente. Com o novo programa 
de contingência, com os por-
tugueses em casa a contar os 
tostões e os turistas acanto-
nados por razões de salvar as 
economias dos seus países, 
vamos ver um Algarve deser-
to e também com milhares de 
trabalhadores estrangeiros 
sem suporte, deixando-nos 
preocupados com a seguran-
ça. De fevereiro até agora, ne-

nhuma entidade oficial, mun-
dial, europeia ou nacional 
pode fugir das suas respon-
sabilidades de que os siste-
mas de saúde descuraram a 
nova maneira de fazer guer-
ra. Os políticos afetados cha-
maram-lhe guerra, mas não 
falaram das suas responsa-
bilidades de a conter. Na ge-
neralidade, os afetados nun-
ca serão eles, como do siste-
ma financeiro do sistema ca-
pitalista o dinheiro não desa-
pareceu. É só uma questão de 
passar as queixas e aparecer 
novos atores que se deixem 
explorar! Afinal as crises, que 
são guerras, fazem a limpeza! 
Os políticos beneficiados fa-
zem a gestão!

O corredor inglês ou o paciente algarvio?

OPINIÃO   LUÍS ALEXANDRE | Ensaísta e escritor
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Os três deputados do PSD eleitos pelo Algarve apresentaram, esta quinta-feira, um programa de
resposta económica e social para o Algarve para ajudar a região a ultrapassar uma "crise económica e
social sem precedentes".
 
De acordo com Ofélia Ramos, a iniciativa dos sociais-democratas contém medidas concretas que visam
preservar as empresas, promover o emprego e favorecer o investimento. "É fundamental que seja
aprovado, com a máxima urgência, um programa de resposta económica e social para o Algarve.
Muitas são as dificuldades que famílias e empresas enfrentam. Muito mais empresas e empregos vão
desaparecer se o Governo não atuar rapidamente", alertou a deputada.
 
Ofélia Ramos recordou ainda que a pandemia teve impactos gigantescos no setor do turismo, e que
isso "tem um efeito dominó sobre os setores de ativada conexas".
 
Já Cristóvão Norte sinalizou que, apesar de o Algarve tem sido poupado à pandemia, a região
"enfrenta uma epidemia económica e social sem paralelo", com o desemprego aumentar
assustadoramente e a quebra no turismo a colocar a Região "à beira do precipício económico e social".
O deputado acusou o Governo de não ter apresentado medidas para a Região, de não ter tido a
capacidade de assegurar o corredor turístico e de ter alterado o regime do lay-off "com prejuízos
severos para a Região".
 
No encerramento do debate da iniciativa do PSD, Rui Cristina sublinhou que este é um "caderno de
encargos ambicioso" que demonstra a firme vontade do PSD e dos algarvios de não se deixarem
abalar pelas dificuldades.
 
Com os números a registarem um aumento do desemprego de cerca de 200%, em termos homólogos,
o social-democrata afirmou que tempos excecionais exigem medidas excecionais e apelou a todos os
partidos que aprovem a proposta do PSD.
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Turismo, água, saúde e acessibilidades são as principais preocupações manifestadas pelos
empresários algarvios à direção do Partido social Democrata (PSD) num encontro hoje no Algarve.
 
A crise no turismo provocada pela pandemia de covid-19, a falta de água na região, as acessibilidades
ao interior do Algarve, o Hospital Central e a captação de recursos humanos são as principais
preocupações dos empresários algarvios que o PSD "vai procurar atender" no seu programa para o
país, afirmou o presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD.
 
À saída de uma reunião de quatro horas com cerca de 20 empresários algarvios em Albufeira (Faro),
Joaquim Miranda Sarmento (na foto) defendeu que o principal problema das empresas portuguesas é
"a falta de capitalização".
 
Segundo o PSD "é absolutamente essencial" que se aproveitem os fundo europeus que podem permitir
às empresas portuguesas "conseguirem capital" em vez "de estarem a pedir dívida".
 
O responsável relembrou que, já em abril, o PSD tinha apresentado "um conjunto de medidas
relacionadas com o Banco de Fomento e com o Banco Europeu de Investimentos" que estarão
presentes também no programa estratégico do partido.
 
Em relação ao turismo, Joaquim Miranda Sarmento sublinhou que as "duas semanas" em que o
corredor aéreo com o Reino Unido esteve aberto se relevou num "afluxo de turistas" que teve uma
"quebra significativa" com o seu encerramento.
 
O pedido que recebeu dos empresários para um programa de cooperação para o setor do turismo
deverá ser estendido a outras regiões, como Lisboa e a Madeira, onde o "turismo tem um impacto
económico significativo" e que também foram "bastante afetadas", adiantou.
 
Durante a manhã, numa visita à Universidade do Algarve, Rui Rio revelou que o Programa de
Recuperação Económica do PSD deverá ser apresentado "nos primeiros dias de outubro".
 
O líder social democrata afirmou que está "praticamente concluído" precisando apenas de ser "revisto,
analisado e devidamente aprovado", a tempo de algumas propostas poderem ser incluídas no
documento que o Governo terá de entregar a 14 ou 15 de outubro à União Europeia.
 
Lusa
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Turismo do Algarve assinala o Dia Mundial de Turismo
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O Turismo do Algarve assinala no próximo domingo (27), o Dia Mundial do Turismo, com atividades
que juntam os responsáveis de saúde da região.
 
O programa que decorre ao ar livre leva os convidados a rolar em estrada numa bicicleta elétrica ou a
passear de charrete, como forma de agradecer pela prestação na prevenção e controle da pandemia
no Algarve. A ação decorre em Silves e lança também o mote para a edição de 2020 do evento
Algarve Nature Fest.
 
O programa é simbólico mas propõe aos participantes o contacto com a natureza numa região que
tem vindo a apostar no desenvolvimento sustentável do destino de férias, durante todo o ano. Além
do presidente do Turismo do Algarve, estão convidados os responsáveis máximos da Câmara Municipal
de Silves, da ARS Algarve, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do
Algarve, da Direção Regional da Agricultura, dos Agrupamentos de Centros de Saúde do Algarve
(ACES Algarve I - Central; ACES Algarve II - Barlavento; e ACES Algarve III - Sotavento) e ainda a
delegada de Saúde Regional. Todos irão experimentar um batismo equestre, por exemplo, ou andar
de bicicleta elétrica ao longo de 7 quilómetros.
 
A manhã culminará na plantação de uma laranjeira, ou não estivesse a ação a decorrer em Silves,
concelho da Rota da Laranja que promove o território como capital do citrino.
 
Este momento reflete a temática definida pelas Nações Unidas para o Dia Mundial do Turismo em
2020 (Turismo e Desenvolvimento Rural), através da qual se destaca a capacidade do setor em criar
oportunidades fora das grandes cidades e a necessidade de preservar o património cultural e natural
em todo o mundo, perante a atual crise de saúde pública.
 
João Fernandes, presidente do turismo algarvio, reconhece que  o tema deste ano para o Dia Mundial
do Turismo é particularmente relevante. A recuperação face aos efeitos da pandemia deve levar a
destinos turísticos sustentáveis que criem oportunidades às comunidades locais, para que se
desenvolvam económica e socialmente através do seu património, da sua identidade e da sua história.
Os destinos turísticos terão de demonstrar capacidade de resposta adequada às novas tendências de
viagem, o que temos estado a fazer de há uns anos a esta parte , adianta.
 
É esse o caso do evento Algarve Nature Fest, uma aposta do Turismo do Algarve no produto de
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turismo de natureza. Nas últimas edições, esta iniciativa promoveu atividades de animação ao ar livre
para o público, dando a conhecer a oferta turística da região. Este ano o objetivo mantém-se -
divulgar o património natural algarvio -, mas o formato reajusta-se aos tempos de pandemia.
 
Face às características do momento que atravessamos, não iremos promover um festival. Mas
utilizaremos o conceito de base do Algarve Nature Fest para agradecer simbolicamente aos
profissionais de saúde que têm estado na linha da frente desde março, altura em que se decretou a
pandemia. Apesar de ainda não podermos revelar o formato do evento, adianto que acontecerá em
outubro, servindo a celebração do Dia Mundial do Turismo como mote para o lançamento da futura
edição, destinada ao mesmo público-alvo , refere João Fernandes.
 
O turismo é, de facto, um setor com enorme potencial, que tem sabido reinventar-se perante as mais
adversas circunstâncias. Por isso mesmo devemos encarar a atual conjuntura como uma
oportunidade. O setor é inclusivo e resiliente e, como tal, enquadra-se no imperativo ético, também
das Nações Unidas, quanto à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: o de que ninguém
pode ser deixado para trás. Em especial os profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. É a eles que dedicamos este Dia Mundial do Turismo e o próximo Algarve Nature Fest ,
prossegue.
 
Para domingo estão ainda programadas outras atividades na região. Numa parceria com a Comissão
Vitivinícola do Algarve, o Turismo do Algarve organizará provas de vinhos de produtores regionais
nalguns postos de informação turística: Faro (Quinta dos Santos), Lagos (Morgado do Quintão), Praia
da Rocha (Villa Alvor) e Tavira (Artemis - pré-reserva).
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