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A exigência de imposto sobre as mais valias quando os imóveis saem do AL é um dos grandes problemas do setor. 

PRIMEIRA LINHA ORÇAMENTO DO ESTADO 

Alojamento local livre do 
pagamento de mais-valias 

Os imóveis que estejam afetos a uma atividade profissional e que regressem 
à esfera pessoal dos seus proprietários deixam de estar obrigados ao pagamento 
de uma mais-valia. No entanto, vender nos três anos seguintes sairá caro. 

FILOMENA LANÇA 

filornenalancanegocios.pt 

O
s proprietários de alo-
jamento local que deci-
dam deixara atividade 
edaroutro USO aos seus 

imóveis vão deixar de ser obriga-
dos a suportaro pagamento de uma 
mais-valia da qual hoje em dia só se 
livram i;ie, saindo do alojamentolo-
cal, optarem por colocar o imóvel 
no arrendamento habitacional. 

A regra está incluída na propos-
ta de Orçamento do Estado (0E) 
para 2021 entregue esta segunda-
-feira pelo Governo no Parlamen-
to, mas não deixa os proprietários 
completamente em roda solta, na 
medida em que vêm com algumas 
regras antiabuso. E uma delas é a 
que prevê que os imóveis que re-
gressem à esfera pessoal dos seus 
proprietários não poderão vendê-
-los num período de três anos sob 
pena de terem mesmo de suportar 
opagamento de uma mais valia. O 
novo regime, refira-se, aplica-se 
i talit o futuro, mas também às mais 
vz tl ias que agora estejam suspensas. 

O não pagamento de mais va-
lias era uma reivindicação antiga 
dos proprietários, sobretudo os do 
alojamento local, que, devido à 
pandemia, enfrentam problemas 
complicados, muitos obrigados a 
fechanx fias por t'al ta de clientes. 

Hoje em dia, quando o proprie-
tário de um imóvel, tributado na ca-
tegoria B do IRS, decide afetá-lo à 
sua atividade prollssio mal (e)A1., ou 
qualquer uma outra), é calculada 
uma mais-valia com base na dife-
rença entre o valor de aquisição e o 
valor queo imóvel tem no momen-
to da afetação. Essa mais valia fica 
suspensa e quando o imó \ cl deixa 
deserusado para fins prolissio mais  

e regressa à esfera pessoal do sei) 
proprietário, é cobrado imposto s( ) - 
bre a mais-valia apurada, como se 
de uma venda se tratasse e apesar 
de o imóvel não ser efetivamente 
alvo de uma transação. 

O OE para 2020 veio mitigar 
o problema, estabelecendo que, 
no caso do alojamento local, os 
imóveis que, finda a atividade, pas-
sassem para o arrendamento ha-
bitacional e aí permanecessem 
durante cinco ano não teriam de 
pagar a mais valia. Mas isso não 
resolvia o problema dasoutras ati-
vidades nem o dos proprietários  

que, desistindo da atividade, tam-
bém não quisessem arrenda por-
que, por exemplo, precisavam da 
casa para si. 

A proposta de Orçamento para 
2021 vem acabar com a exigência 
de imposhtsobrea mais valia quan-
do o imóvel regressa à esfera pes-
soal do seu proprietário e revoga. 
igualmente, a norma que exige a 
transferência para o mercado do 
arrendamento. Na prática, passzi 
haver apuramento de mais val ias e 
consequente tributação. apenas 
quando o imóvel for efetivamente 
vend ido, explica Ana Duarte, espe-

 

646 
Passa a haver 
apuramento de mais 
valias e consequente 
tributação, apenas 
quando o imóvel for 
efetivamente vendido. 
ANA DUARTE 

Fiscalista da PwC  

cialista em IRS da PwC. No entan-
to, acrescenta a fiscal isca, se essa 
venda acontecer antes de passarem 
três anos, então está prevista unia 
espécie de penalização para o pro-
prietário, uma vez que este terá de 
ser tributado pela categoria Lido 
IRS, tal qual como se o imóvel ain-
da estivesse afeto à atividade. 

E porque é que isso é penal i-
zante? Porque nesse caso vai inci-
dir imposto sobre 95% do valor da 
mais-valia, muito mais do que se a 
tributação for feita pelas regras da 
categoria G, em que só incide IRS 
sobre 50% do montante corres-
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ponden te à mais-valia, com en-. 
globamento com os restantes 
rendimentos. 

Como explicou ao Negó-
cios fonte das Finanças, a lógi-
ca é que o proprietário possa 
transferir o imóvel entre a esfe-
ra profissional e a pessoal sem 
nenhuma preocupação, mas se 
o fizer para, nomeadamente, 
obter ganhos fiscais de opera-
ções conexas, então há normas 
dissuasoras. 

Dentro desse espírito, tam-
bém não serão considerados 
os encargos com avalorização 
do imóvel durante o período 
em que estava afeto à ativida-
de, caso da realização de obras 
de melhoramento. Por outro 
lado, com a desafetação do 
imóvel da atividade profissio-
nal, terá de ser anulado o efei-
to fiscal das imparidades ou de-
preciações do imóvel enquan-
to este esteve afeto à atividade 
empresarial. Para quem estava 
na contabilidade organizada, 
isso consegue-se anulando o 
efeito das depreciações e juros 
praticados; já no regime sim-
plificado é anulado o efeito das 
depreciações que está intrínse-
co ao coeficiente utilizado.As-
sim, no ano em que ocorra a 
transferência e em cada um 
dos três anos seguintes, o pro-
prietário que tinha contabili-
dade organizadaenquanto teve 
o imóvel na atividade, verá 
acrescidos aos seus rendimen-
tos, em frações iguais, os valo-
res de que beneficiou naquele 
período. Já para quem estava 
no regime simplificado, verá 
acrescido ao seu rendimento, 
também em frações iguais, e 
pelo mesmo período, o valor 
correspondente a 1,5% do va-
lor patrimonial do imóvel à 
data em que este foi transferi-
do para a sua esfera pessoal. • 

Página 2



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 9,18 x 2,81 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 89060505 13-10-2020

Um Orçamento curto 
para uma crise longa 

Alojamento local livre do 
pagamento de mais-valias 

Como funciona o voucher 
do IVA para o consumo 

Novo apoio social obriga 
a aceitar emprego 

REPÜT 
PORT 
FINA"' 

Governo reserva mais 
500 milhões para a TAP 

ISV de usados importados 
pode poupar 2.000 euros 
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O ministro das 

Finanças, João Leão, 

entregou ontem 

a proposta de 

Orçamento do Estado 

no Parlamento. 

 

Os cinco cenários para 
a aprovação da proposta 
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A4 OE 2021. Ordem para Retomar o caminho definido na Estratégia de Turismo 2027
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2020

Meio: Expresso Online Autores: Margarida Maria Cardoso

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f0bed08c

 
"A reestruturação das empresas e o reforço da qualificação dos seus trabalhadores é hoje, mais do
que nunca, uma prioridade, por forma a responder aos desafios da nova procura", diz a proposta de
Orçamento de Estado
 
Depois da quebra a pique no sector do turismo em 2020, devido à pandemia de covid-19, a proposta
de Orçamento de Estado entregue na quinta-feira no Parlamento, assume 2021 como um ano
"essencial" na recuperação da trajetória de crescimento do sector.
 
" A reestruturação das empresas e o reforço da qualificação dos seus trabalhadores é hoje, mais do
que nunca, uma prioridade, por forma a responder aos desafios da nova procura. De facto, 2021 será
um ano de reforço na resposta às necessidades dos recursos humanos do setor, incluindo-se quer os
trabalhadores quer os empresários numa formação que se pretende focada nos desafios do futuro,
mas sobretudo centrada nos fatores que acrescentam competitividade ao setor e ao País (digital,
sustentabilidade, inovação)", diz o documento.
 
Assim, o objetivo "é retomar o caminho definido na Estratégia de Turismo 2027, prosseguindo com
segurança as metas traçadas e reafirmando os eixos definidos, com especial enfoque na
sustentabilidade do setor, do território e do planeta, focado nas necessidades das Pessoas (os turistas,
os trabalhadores do setor e os residentes no território) e reforçando o papel de Portugal na liderança
do turismo do futuro".
 
As prioridades para a retoma do turismo que terão de ser consolidadas no próximo ano, passam pela
criação de redes e conectividade, nomeadamente através da retoma de rotas aéreas, com o reforço
financeiro para o lançamento ou desenvolvimento de campanhas que divulguem a oferta turística
nacional nos diversos mercados emissores e permitam dispersar a procura ao longo do ano,
estimulando a mobilidade no território. Mas passam, também, pela inovação, adaptando o sector às
novas tendências de procura e à diversidade de mercados.
 
Assim, o Ministério da Economia promete estimular "a capacitação e promoção de Portugal como
destino turístico sustentável e inteligente, em que se destacam a gestão de fluxos, a mobilidade e a
desconcentração da procura ao longo do País e ao longo do ano".
 
Através do Programa Valorizar, promete, ainda, continuar a apoiar a oferta, tem especial atenção e
aos projetos nos territórios de baixa densidade e/ou delineados segundo estratégias de eficiência
coletiva.
 
A valorização da oferta será. ainda,reforçada, "potenciando os ativos e o património existente, com os
programas Revive Património e Revive Natura, para acolher e reintegrar imóveis públicos devolutos, e
o programa Dinamizar Fortalezas".
 
[Additional Text]:
Margarida Cardoso
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Dos impostos ao alojamento local. O que traz o OE para a habitação em 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Rita Neto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=78cb22c4

 
Impostos canalizados para a Segurança Social, rendimentos tributados a caminho do IHRU, mas
também mais verbas. Saiba o que o Orçamento do Estado para 2021 traz para a habitação.
 
A proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), a que o ECO teve acesso, traz novidades no
campo da habitação, embora muito poucas comparado com o orçamento deste ano. Devido aos efeitos
que a pandemia trouxe para a economia nacional, o Executivo pretende canalizar mais receita para
este setor, seja através dos impostos, seja através do alojamento local. Ainda assim, também está
previsto um aumento das verbas.
 
Adicional ao IMI transferido para o orçamento da Segurança Social
 
Em ano de pandemia, aplicam-se medidas extraordinárias. E é isso que o Governo pretende em
termos de impostos. "Em 2021, é transferido para o Orçamento da Segurança Social, para assegurar o
equilíbrio do sistema previdencial repartição, o adicional ao IMI, deduzido dos encargos de cobrança e
da previsão de deduções à coleta de IRS e de IRC", lê-se na proposta de OE2021, que será entregue
esta segunda-feira na Assembleia da República.
 
Assim, contrariamente ao que tem acontecido nos anos anteriores, as receitas arrecadadas com este
imposto não serão canalizadas para o FEFSS. "Nos anos 2022 e seguintes, as transferências a que se
refere o presente artigo são realizadas para o FEFSS, com as necessárias adaptações".
 
Recorde-se que, no ano passado, o AIMI rendeu 151,56 milhões de euros ao Estado, o equivalente a
um aumento de 8,5% face ao ano anterior. Em maio deste ano, o Conselho de Finanças Públicas (CFP)
referiu, contudo, que a Segurança Social continuava sem receber parte do AIMI de 2018 e 2019.
 
IHRU vai receber dez milhões de euros vindos do alojamento local
 
Este ano, o Governo começou a tributar 50% (em vez de 35%) dos rendimentos obtidos com o
alojamento local em zonas de contenção. Como o agravamento da tributação aconteceu este ano, em
2021 o Estado vai começar a receber a parcela da coleta de IRS desses proprietários. Essa fatia vai
ser direcionada para o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), que a aplicará na
"recuperação do património do Estado para fins habitacionais e oferta pública de habitação a preços
acessíveis".
 
Assim, é já no próximo ano que o IHRU vai começar a receber parte dessa coleta de IRS. "O IHRU vai
começar a receber em 2021 a parte proporcional da coleta de IRS dos proprietários de alojamento
local que têm imóveis em áreas de contenção", refere a proposta do OE2021, estimando que esse
montante tenha um máximo previsto de dez milhões de euros.
 
Esta consignação para o IHRU está a ser feita de forma faseada: em 2020 foram transferidos sete
milhões de euros, em 2021 serão transferidos dez milhões e em 2022 será transferido "o valor que
resultar do IRS liquidado relativamente aos rendimentos de 2020 e anos seguintes".
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Orçamento do IHRU mais do que duplica para 317,6 milhões
 
Para 2021 o Governo pretende mais do que duplicar o orçamento para a habitação. De acordo com a
proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) a que o ECO teve acesso, o Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) vai ter disponíveis 317,6 milhões de euros para pôr em
práticas as políticas de habitação do Governo.
 
Deste total, 201 milhões serão provenientes de fundos comunitários, enquanto os restantes 116,6
milhões virão de empréstimos do Banco Europeu de Investimentos (BEI) e da Direção-Geral do
Tesouro e Finanças (DGTF).
 
Este montante total representa um aumento de 135% face ao orçamento de 135 milhões de euros
definido para 2020, que incluía 85 milhões vindos diretamente da DGTF e 50 milhões de euros do BEI.
Ou seja, para 2021 a verba mais do que duplica.
 
Isenção automática de IMI vai chegar aos beneficiários de heranças indivisas
 
Os beneficiários de heranças indivisas que tenham como habitação própria e permanente um imóvel
da herança vão passar a poder ter a isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) atribuída a
pessoas de reduzidos rendimentos.
 
Segundo a proposta do OE2021, caso o sujeito passivo do IMI seja uma herança indivisa,
"relativamente aos prédios urbanos que estejam efetivamente afetos a habitação permanente dos
herdeiros, a isenção é aplicada à quota-parte dos herdeiros".
 
Para que a isenção seja atribuída é necessário que os herdeiros estejam identificados na matriz predial
e que os mesmos e reúnam os pressupostos para que esta isenção do IMI possa ser atribuída.
 
Dez milhões disponíveis para habitação para forças de segurança
 
O OE2021 prevê a criação de um programa que vise "garantir condições de habitabilidade dignas aos
profissionais deslocados que iniciam funções". Assim, está previsto o lançamento de concursos
públicos de investimento em infraestruturas de habitação até ao terceiro trimestre de 2021, com um
montante mínimo de dez milhões de euros. Com direito a estas habitações estão os beneficiários dos
Serviços Sociais das Forças de Segurança.
 
IHRU transfere 3,55 milhões para o programa ProHabita
 
O IHRU vai transferir 3,55 milhões de euros um montante proveniente dos saldos transitados, para
"assegurar os compromissos do Estado no âmbito de comparticipações a fundo perdido em projetos de
realojamento e reabilitação, no âmbito do Programa ProHabita". De acordo com a proposta do
Governo, estas verbas vão dar apoios ao território da Madeira, "em virtude dos incêndios aí ocorridos",
e permitir realojar a população de Vale de Chícharos, no Seixal.
 
O ProHabita tem como objetivo resolver "situações de grave carência habitacional de agregados
familiares residentes no território nacional" e é assegurado mediante acordos entre os municípios e o
IHRU, refere o Portal da Habitação. O programa permite ainda a "concessão de apoios para construção
de nova ou reabilitação de habitação própria e permanente, quando esta for total ou parcialmente
destruída por calamidades".
 
Celebração de protocolos para dar casa a 600 sem-abrigo
 
Em 2021, o Governo pretende reforçar a "prioridade do combate às situações de pobreza e exclusão
social" que estão previstas na Estratégia Nacional para Integração das Pessoas em Situação de Sem-
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Abrigo. Assim, o objetivo é alargar o reforço das respostas de acesso a alojamento e habitação.
 
A ideia é que o Instituto da Segurança Social (ISS) celebre, durante o ano de 2021, protocolos para o
financiamento de projetos no âmbito desta estratégia, nomeadamente no que diz respeito a
"respostas sociais de housing first e apartamentos partilhados com capacidade para 600 pessoas".
 
Rita Neto
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Fórmula 1 e MotoGP são "montras  para o mundo como há poucas"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Ana Laranjeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ba73221c

 
InícioAlgarveFórmula 1 e MotoGP são "montras para o mundo como há poucas"
O Algarve é destino maduro e com taxas de ocupação de 100% no verão, mas um ano atípico com
efeitos devastadores faz pensar em mudança.
 
Pilotos em treino em Julho no Autódromo Internacional do Algarve, que vai acolher o Grande Prémio
de Fórmula 1 e o MotoGP
 
© Foto: EPA/FILIPE FARINHA
Ana Laranjeiro10 Outubro, 2020 . 07:08Partilhareste artigoFacebookTwitterWhatsAppE-
mailPartilharComentar
O sol continuou a brilhar por terras algarvias e as praias banhadas por tons amenos de azul-
esverdeado. Mas a banda sonora habitual das gentes de todos os cantos a falar em diferentes línguas
silenciou-se. O retrato do último verão é cinzento. E como o turismo alimenta grande parte da
economia algarvia, 2020 será ano de má memória por estas bandas, com efeitos devastadores sobre o
emprego - direto e indireto. Que o inverno irá agravar. Há, porém, dois grandes eventos à porta que
prometem trazer algum calor à região - e à economia local - nesta reta final de um ano para esquecer.
 
"Quando falamos da Fórmula 1 e do MotoGP, antes ainda do impacto na procura no momento do
evento, há um impacto que é talvez mais importante: serem montras para o mundo como poucos
eventos o conseguem ser", assegura o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA). "Esse
benefício e o facto de, apesar de tudo, virem pelo menos cinco mil pessoas de cada vez - pessoal das
equipas das duas competições -, que permanecem cerca de uma semana no território, são já de si
importantes." Mas face ao volume da oferta estes eventos têm, ainda assim, impacto reduzido. "Tudo
dependerá das condições em que estes eventos se realizem em termos de impacto direto e no
momento do evento em termos de participação de público", concretiza João Fernandes.
 
O Grande Prémio de Fórmula 1 vai decorrer no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão,
entre 23 e 25 de outubro, estando à venda bilhetes embora para uma ocupação bem inferior à
capacidade da infraestrutura. No final do próximo mês, de 20 a 22 de novembro, é vez do MotoGP -
que trará a este palco o herói português da modalidade, Miguel Oliveira. "Estivemos a analisar e entre
bancadas é relativamente fácil ter circuitos autonomizados para pequenos setores, ter circuitos de
chegada, de estacionamento, de acesso ao recinto e um conjunto de valências extraordinárias -
porque é um autódromo internacional, com a certificação mais elevada no mundo", diz João
Fernandes. "Seria muito, mas muito importante para o Algarve que pudesse acontecer com um
volume considerável de público. Seria pelo menos o garante que durante aqueles períodos teríamos
uma afluência significativa à região."
 
Destino turístico maduro (tal como a Madeira), nos meses de verão o Algarve conta habitualmente
com taxas de ocupação na casa dos 100%. O que significa que a região, para crescer, tem de apostar
no resto do ano, esbatendo os efeitos da sazonalidade.
FecharSubscrever newsletter
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Subscreva a nossa newsletter e tenha as notícias no seu e-mail todos os dias
 
Subscrever
Nos últimos anos, conseguiu algum resultado e os números de janeiro e fevereiro apontavam para a
continuidade dessa tendência. Até rebentar a pandemia e com ela colapsarem os resultados do
esforço. A dimensão da fatura será tanto mais pesada quanto mais demorarem a chegar vacina ou
tratamento para a covid.
 
Peso do desemprego
 
Em 2019, o Algarve contou com mais de cinco milhões de hóspedes que foram responsáveis por quase
21 milhões de dormidas (dados do INE). Números que ficaram acima dos anos anteriores, mas não
serão replicados agora. Nem de perto. "Terminámos 2019 com mais um recorde: 21 milhões de
dormidas em hotelaria, mais de nove milhões de passageiros desembarcados. E começámos 2020 da
melhor forma, com janeiro e fevereiro a acrescentar, no seu acumulado, 14,6% aos hóspedes em
hotelaria em relação ao período homólogo. A receita estava a crescer até mais do que a procura - que
é algo que o Algarve ambiciona, crescer durante a época baixa", diz João Fernandes.
 
A primeira quinzena de março ainda alimentou a onda de crescimento. Mas com Portugal (a 19 de
março) e outros países europeus a declararem Estado de Emergência, implementando medidas de
restrição de movimentos e o encerramento de fronteiras o quadro mudou, transformando-se num
triste prólogo dos meses seguintes.
 
"Em março, a primeira quinzena decorreu com boa atividade mas a segunda ditou uma queda abrupta
e no final, acabámos por ter praticamente 50% da atividade conseguida nesse mês em 2019. Abril e
maio foram meses de confinamento e de inatividade praticamente total - apenas alguns turistas
estrangeiros, que normalmente têm estadas prolongadas e que se sentiam mais seguros na região
permaneceram, bem como alguns, nacionais e estrangeiros, que têm aqui uma segunda habitação",
acrescenta o responsável.
 
No final de maio, perdido o balão de oxigénio que a Páscoa tipicamente gera, o Algarve começou a
recuperar as primeiras ligações ao estrangeiro, com voos como o da Luxair. "Conseguimos reativar os
primeiros voos antes de destinos concorrentes e em junho já houve uma atividade mais conseguida.
Tivemos mais de 11% de taxa de ocupação/quarto, com 7% da capacidade aérea recuperada, mas
isso não chegou para evitar uma subida brutal do desemprego. Face ao período homólogo de 2019,
foram quase mais 232% de desempregados." Comparando com maio, a reta final do primeiro
semestre não foi tão negativa: houve uma diminuição do desemprego de 5,5%.
 
Esta escalada do desemprego não respeita recursos humanos diretos do turismo, mas a toda a cadeia
de valor - a atividade turística alimenta várias outras, como o comércio, os serviços, a restauração e a
animação cultural. Nesta altura, convém lembrar, estavam ainda em vigor os mecanismos ativados
pelo governo para tentar segurar postos de trabalho, incluindo o regime de lay-off simplificado.
 
Julho contou já com os ventos de Espanha. Em épocas de crise, os mercados internos e de
proximidade costumam ajudar a mitigar os efeitos adversos e a abertura da fronteira com o país
vizinho, no início do mês, bem como a proximidade dos territórios, possibilitou a chegada de turistas
por via rodoviária. Ainda assim, e de acordo com a RTA, houve taxas de ocupação em hotelaria na
casa dos 36% - melhores do que no mês anterior, mas muito abaixo do verificado em julho de 2019.
Com cerca de 35% da capacidade aérea recuperada, o desemprego continuava muito elevado: mais
216% do que no período homólogo.
 
E se costumava ser o mês mais forte, João Fernandes descreve este agosto como um mês bipolar. Os
portugueses rumaram em força a Sul, mantendo-se ainda presença espanhola e sendo os números
reforçados (com a entrada de Portugal no corredor aéreo com o Reino Unido, no dia 20) com turistas
britânicos de última hora. A taxa de ocupação superou os 60% e tinha sido recuperada quase metade
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da capacidade aérea da região em pleno verão. "No entanto, em setembro, voltámos a cair a pique,
depois de uma primeira quinzena aceitável, quando Londres tornou a fechar o corredor aéreo, no dia
12."
 
Diversificação da oferta
 
A saída de Portugal da lista britânica de países seguros teve efeitos imediatos no Algarve - e outros
que vão continuar a sentir-se. A segunda época alta do golfe decorre entre setembro e novembro e
com Portugal na lista negra (obrigando a uma quarentena no regresso ao Reino Unido e Irlanda) há
muitas voltas de golfe que não vão chegar a acontecer. Até agosto, em termos do número de voltas,
as perdas são de 193% face ao período homólogo, o que se traduz em milhões de euros em prejuízos.
"Se não houver uma alteração das circunstâncias do transporte aéreo e das políticas de fronteiras,
será muito difícil que o golfe tenha uma atividade expressiva", admite João Fernandes.
 
Se a aposta na diversificação da oferta já se verificava, agora esse é um caminho sem retorno. Com a
chegada do outono, o turismo rural e de natureza ganham popularidade em termos do mercado
doméstico e espanhol. E o Algarve tem outra carta na manga. "Na Europa, e nas grandes
organizações, está a discutir-se o teletrabalho e estamos a tentar explorar isso do ponto de vista da
oportunidade em diferentes mercados. Temos conseguido atrair alguns nómadas digitais e queremos
alargar esse convite e essa oportunidade a um conjunto mais vasto de pessoas", revela o líder da
região de turismo.
 
Retoma em 2021?
 
O presidente do Turismo do Algarve defende que 2020 é um ano que ficará para a História pelas lições
que deixa em campos como a digitalização e a sustentabilidade, e que é difícil antecipar o que virá já
a seguir. "Para 2021, tudo depende de como evoluir a realidade pandémica. Se até ao final do ano
houver uma vacina, mesmo que ainda não tenha impacto do ponto de vista da imunidade de grupo
numa sociedade, vai criar-se uma expectativa no consumidor diferente da que existe hoje."
 
Apesar do grande ponto de interrogação que acompanha para já 2021, há quem tenha programados
investimentos para a região. A easyJet anunciou nesta semana a abertura de uma base sazonal em
Faro a partir de março. Mais de 20 anos depois de ter começado a ligar vários destinos da Europa a
Faro, a low cost avança assim para a terceira base em Portugal, criando à partida uma centena postos
de trabalho diretos.
 
Apesar dos dias difíceis que o turismo e a região atravessam, a implementação desta base vai ter
também efeitos indiretos sobre o emprego. Além de todos os serviços ligados aos passageiros, que
podem ser reforçados, localmente e a médio prazo mais turistas podem chegar à região, exigindo mais
recursos humanos em áreas complementares como restauração, serviços e comércio.
Partilhar este artigoFacebookTwitterWhatsAppE-mailPartilharComentários
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Pilotos em treino em Julho no Autódromo Internacional do Algarve, que vai acolher o Grande Prémio
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RTP 1

 	Duração: 00:00:31

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 89062066

 
13-10-2020 07:43

1 1 1

Diminuição das dormidas no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0162ffe4-6128-4ccf-a82f-

401f4d6e264d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve registou menos 10 milhões de dormidas entre abril e outubro em relação ao mesmo período
do ano passado. Houve uma quebra nas receitas de 635 milhões de euros.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-10-13 08:49
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-10-13 07:44
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TVI

 	Duração: 00:01:44
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13-10-2020 06:57

1 1 1

Fórmula 1 está de regresso a Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bbd29a10-4c68-4f40-8ecf-

1ea7e0302ad2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vinte e quatro anos depois, a Fórmula 1 está de regresso a Portugal. O Grande Prémio do Algarve em
Portimão acontece já no próximo dia 25. São esperadas pelo menos 30 mil pessoas nas bancadas do
Autódromo do Algarve.
Declarações de David Coulthard, Pedro Lamy, ex-pilotos de F1.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-10-13 07:57
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-12 00:51
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-12 01:45
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-12 03:03
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-12 06:25
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-10-13 06:57
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-10-13 07:57
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RTP 1

 	Duração: 00:00:43

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 89061457
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Medidas do Orçamento do Estado

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ce2e33f8-fa04-4939-bf5c-

f1ec4cdd87ef&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há também mudanças no IVA. Os contribuintes vão poder acumular o IVA gasto em despesas de
restaurantes e turismo e utilizar esses valores mais tarde nas mesmas áreas. Por exemplo, 10 euros
de IVA gastos numa ida a um restaurante poderão ser descontados no pagamento de uma estadia
num hotel no trimestre seguinte.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-10-13 07:02
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-10-13 08:02
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-10-13 09:02
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-10-13 06:32
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-10-13 07:02
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-10-13 08:02
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Base da easyJet em Faro cria 100 empregos num "sinal de confiança e compromisso"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Ana Laranjeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1f90cc0e

 
InícioAviaçãoBase da easyJet em Faro cria 100 empregos num "sinal de confiança e compromisso"
 
Com a aviação civil e o turismo no centro da crise, a companhia aérea easyJet anunciou o lançamento
a partir de março de 2021 de uma base sazonal em Faro, o que criará cerca de uma centena de postos
de trabalho.
 
Um Airbus 320 da companhia aérea britânica easyJet.
 
© Foto: PASCAL PAVANI / AFP
Ana Laranjeiro08 Outubro, 2020 . 18:23Partilhareste artigoFacebookTwitterWhatsAppE-
mailPartilharComentar
Mais de duas décadas após começar a fazer ligações a Faro, a easyJet prepara-se para lançar uma
base sazonal no aeroporto algarvio. A partir de março de 2021, a companhia aérea low-cost vai ter
uma base no Sul do País com três aeronaves alocadas e prepara-se para criar 100 postos de trabalho.
 
Numa altura em que a aviação civil atravessa uma das suas fases mais negras, a Região de Turismo
do Algarve (RTA) considera que o anúncio desta nova base é a manifestação de confiança e de crença
que o destino vai ser dos primeiros a recuperar quando as restrições às viagens, impostas pela
pandemia, forem levantadas. "É uma oportunidade que perseguíamos há alguns meses, em conjunto
com a ANA-Aeroportos e com a secretaria de Estado do Turismo, porque sabíamos que a grande
vantagem de termos uma base no território é ter um parceiro lado a lado", diz ao Dinheiro Vivo João
Fernandes, presidente da RTA.
 
Fruto da pandemia, várias transportadoras aéreas tiveram de reestruturar as suas operações e
encolheram nomeadamente o número de rotas. O responsável acredita que, ter uma base da easyJet
a partir da próxima primavera, é um "grande sinal de confiança e compromisso com o destino", além
de que é um reforço do investimento que mostra "que confiam que o Algarve será um dos pioneiros na
retoma já a partir de março. Além da capacidade instalada, que vai numa primeira fase garantir a
recuperação das ligações que continuamos a operar, vai conferir uma capacidade extra de flexibilizar
as nossas ligações aos mercados que estejam mais predispostos a viajar".
 
José Lopes, diretor da easyJet para a Portugal, na cerimónia em que foi feito o anúncio, defendeu
igualmente que este novo investimento é um sinal do compromisso com Portugal e deixou a porta
entreaberta a novas rotas para a base, ao salientar que este infraestrutura vai permitir à companhia
estar "atenta e aproveitar novas oportunidades que possam surgir no mercado".
FecharSubscrever newsletter
 
Subscreva a nossa newsletter e tenha as notícias no seu e-mail todos os dias
 
Subscrever
100 postos de trabalho
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A easyJet concluiu esta quarta-feira um acordo com as estruturas representativas dos trabalhadores o
que permite avançar em duas frentes, de acordo com José Lopes. Por um lado, lançar a base de Faro
e, por outro, evitar despedimentos em Portugal. A companhia aérea tem em curso um plano de
reestruturação que prevê nomeadamente uma diminuição do número de aviões - passando de 350
para 302 - e uma redução da força laboral em cerca de 30% à escala europeia.
 
Com a abertura da base em Faro vão ser criados 100 postos de trabalho diretos. O responsável da
empresa em Portugal explicou que "a prioridade é dar oportunidade a todos os que trabalham
connosco (...) se a sua vida pessoal assim o permitir, e for uma vantagem, terem a oportunidade para
pedir transferência para Faro. Será voluntário. Iremos também permitir a todos os nossos funcionários
easyJet, a oportunidade para transferirem-se para Faro".
 
Assim, "os nossos empregados que estão nas nossas jurisdições e que estão a atravessar processos
de consulta para reestruturação são aqueles que terão primazia depois dos portugueses para
transferirem-se para preencher estas vagas. Se, no fim disto, não tivermos preenchido todas as vagas
iremos abrir um processo externo".
 
João Fernandes acrescenta ainda que a somar ao número de postos de trabalho há os indiretos, numa
altura em que o Algarve atravessa dias difíceis fruto da quebra do turismo, devido à pandemia.
"Apesar desse recrutamento interno - que é natural face a um processo de reestruturação que a
easyJet está a desenvolver - termos a capacidade de fixação de pessoal qualificado na região, e que se
abram portas na região para emprego qualificado, é uma grande vantagem. Estamos a falar apenas
do efeito direto no emprego porque há um efeito indireto nomeadamente quer nos serviços que
sempre são reforçados quando esta realidade acontece. Há uma cadeia de valor que é ativada".
 
A easyJet em 21 anos de atividade no Algarve foi responsável pelo transporte de 20 milhões de
passageiros. Com a base em Faro, e com a possibilidade futura de novas oportunidades para novos
destinos, estes números vão acelerar e ajudar a suportar a economia local. A maioria dos viajantes
que chega à região é para usufruir de alguns dias de férias e, mais pessoas, significa mais necessidade
de recursos humanos em várias áreas - desde a restauração, comércio, serviços passando pela
hotelaria e transportes.
Partilhar este artigoFacebookTwitterWhatsAppE-mailPartilharComentários
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TUI Uk vai dar "grande impulso" ao turismo da Madeira até final do ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2020

Meio: Diário de Notícias da Madeira Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e51ac93b

 
É com agrado que o secretário regional do Turismo reage à notícia avançada pelo DIÁRIO na edição
impressa desta terça-feira, sobre a antecipação, de cerca de dois meses, do regresso da 'TUI UK' à
Madeira, já no próximo dia 26 deste mês.
 
"É uma notícia boa esta da antecipação da TUI porque reforça
bastante as ligações do Reino Unido. Neste momento estávamos a trabalhar
com muita intensidade com a Jet 2, com a British Airways, e com a Easyjet e naturalmente
que a TUI é um operador com uma grande expressão no mercado e que responde com
uma grande cota de Inglaterra na Madeira. Vai dar um grande impulso agora
nestes meses de Outubro, Novembro e Dezembro", afirmou Eduardo Jesus esta manhã
à TSF-Madeira.
 
O governante acredita que o reforço da operação Inglaterra
é um sintoma da leitura que os operadores turísticos estão a fazer sobre a Madeira, apontando
ser um sintoma internacional de confiança na Região: "E reflecte também que a
aposta que a Madeira fez no que diz respeito ao controlo pandémico é amplamente
reconhecido", acrescentou.
 
O secretário regional do Turismo e Cultura acredita ainda que a "Madeira
está a beneficiar do facto de outros destinos não terem seguido esta lógica da
segurança sanitária como prioridade", deixando de ser "entendidos
como destino de férias, neste momento, para o mercado inglês". O que para
Eduardo Jesus só significa que a estratégia utilizada pela Região "está certa"
e que "o investimento está a ser feito no controlo pandémico e na afirmação da
segurança no território está a dar os seus frutos".
 
Jesus não se esquece de afirmar, porém , que testar os passageiros
na origem seria o cenário ideal para a Região: "Isso tirava-nos pressão porque, ainda assim - os casos
que temos tido são todos importados - chegam cá passageiros positivos o que, aos
poucos, vai aumentando o nosso número de registo. A forma de tornar tudo
isto muito mais sustentado e mais duradouro no tempo, seria que o controlo fosse feito na origem".
Com este objectivo em foco, o executivo
aguarda "um entendimento da União Europeia nesse sentido para trazer
tranquilidade a todo o mercado".
 
Na edição impressa desta terça-feira,
o DIÁRIO dá conta de que a  'TUI UK'
antecipou as viagens entre o Reino Unido e a Madeira em cerca de dois meses e
tem já programado o primeiro voo, depois da pandemia, para 26 de Outubro. Esta
será uma ligação directa semanal Londres (Gatwick)-Funchal, com uma capacidade
instalada de 189 lugares.
 
Saiba mais na sua edição impressa de
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Casas retiradas do alojamento local deixam de estar sujeitas a imposto sobre mais-
valias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2020

Meio: ECO - Economia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3609eb65

 
Governo alterou o regime fiscal da afetação e desafetação dos imóveis à atividade empresarial,
deixando de fazer depender a isenção de mais-valias da colocação da casa no arrendamento
habitacional.
 
As casas retiradas do alojamento local ou outra atividade empresarial deixam de estar sujeitas a
imposto sobre as mais-valias, mesmo que não sejam canalizadas para o arrendamento habitacional,
segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).
 
No documento que entregou na segunda-feira no parlamento, o Governo altera o regime fiscal da
afetação e desafetação dos imóveis à atividade empresarial, deixando de fazer depender a isenção de
mais-valias da colocação da casa no arrendamento habitacional durante um período de cinco anos.
 
Havendo desafetação, os contribuintes ficam apenas obrigados a acrescer ao rendimento tributável os
custos que tenham previamente deduzido no âmbito da atividade - em quatro prestações anuais.
 
Em simultâneo é criada uma regra anti-abuso no caso da alienação dos imóveis durante os três anos
posteriores à transferência para a esfera pessoal.
 
Por outro lado, o OE2021 prevê uma transferência de 10 milhões de euros para o Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) por via de parte da coleta do IRS "que corresponder ao
agravamento do coeficiente para determinação do rendimento tributável aplicável aos rendimentos da
exploração de estabelecimentos de alojamento local localizados em área de contenção".
 
"Em 2021, por conta da consignação prevista no número anterior, é transferido para o IHRU, I. P.,
para recuperação do património do Estado para fins habitacionais e oferta pública de habitação a
preços acessíveis, o valor de 10.000.000,00 euros", refere o documento.
 
No OE2020, foi aumentada de 35% para 50% a parcela de rendimento sujeita a imposto dos
alojamentos locais situados em zonas de contenção, sendo parte da receita proveniente deste
agravamento consignada ao IHRU.
 
O OE2020 previa que em 2020 fossem transferidos para este instituto sete milhões de euros, e 10
milhões de euros em 2021, montante que o OE2021 mantém.
 
Lusa
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Pedro Costa Ferreira divulga lista completa às eleições
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2554a275

 
Início B3 APAVT: Pedro Costa Ferreira divulga lista completa às eleições
 
APAVT: Pedro Costa Ferreira divulga lista completa às eleições
 
Outubro 13, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
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Pedro Costa Ferreira, que anunciou no passado dia 22 de Julho a sua recandidatura à liderança da
APAVT para o triénio 2021-2023, divulgou esta segunda-feira a lista completa às eleições, que
deverão decorrer no início de Dezembro próximo.
 
O candidato diz, em nota que num momento de profunda crise, pareceu-nos imprescindível manter as
três lideranças, da Direcção, Assembleia Geral e do Conselho Fiscal. Por outro lado, mantendo-se as
lideranças, promovemos algumas alterações na composição da Direcção, permitindo, desta forma, a
entrada de novas visões e ideias, para indicar que já submeteu à associação a candidatura formalizada
nos termos e prazos estatutários, com a lista completa para os novos corpos sociais.
 
Assim, a Assembleia-Geral tem como presidente Tiago Raiano (Turangra), como vice-presidente
Carlos Costa (ClubTour), Catarina Cymbron (Melo) e Vânia Santos (Clube AF Santos) como primeira e
segunda secretárias, respectivamente.
 
Para o Conselho Fiscal, estão indicados como presidente Armando Ferraz (Oásis), e como vogais
efectivos António Palha (ACP) e Vítor Osório (Beta), tendo como vogal suplemente Mafalda Bravo
(Escalatur).
 
A Direcção tem como presidente Pedro Costa Ferreira (Lounge), vice-presidentes Nuno Mateus
(Solférias), Duarte Correira (World2Meet Portugal) e José Bizarro (Transalpino), como directora-
tesoureira Paula Antunes (Compasso), como directores Carlos Baptista (Gecontur) e Jaquim Monteiro
(Luisa Todi). Para suplentes, a lista conta com Isabel Martins (PT Team), Ricardo Correia (Total Fun) e
Elsa Diogo (I.N. Tours)
 
Pedro Costa Ferreira refere ainda em nota á imprensa que continuamos, no entanto, a contar com o
apoio e a experiência dos membros que agora findam as suas funções, a quem não posso deixar de
agradecer, quer pelo trabalho desenvolvido, quer pela disponibilidade já manifestada para o referido
apoio.
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IVAucher vai estimular a restauração, turismo e cultura
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2020
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Início Destaques OE: IVAucher vai estimular a restauração, turismo e cultura
 
OE: IVAucher vai estimular a restauração, turismo e cultura
 
Outubro 13, 2020
 
Facebook
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Pinterest
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A proposta de Orçamento do Estado para 2021, entregue esta segunda-feira no Parlamento, após
aprovação pelo Conselho de Ministros que esteve reunido no domingo por via electrónica cria um
estímulo aos sectores do alojamento, cultura e restauração. Esse será um estímulo dado através do
IVA, num programa que se vai chamar IVAoucher.
 
Os contribuintes vão poder abater o IVA pago nos sectores do alojamento, restauração e, também, na
cultura. Aquele IVA que pagarem num trimestre vão poder gastar no trimestre seguinte.
 
Eis como vai funcionar: o consumidor acumula o valor correspondente à totalidade do IVA suportado
em consumos nos sectores do alojamento, cultura e restauração, durante um trimestre e, depois,
pode utilizar esse valor, durante o trimestre seguinte, em consumos nesses mesmos sectores, de
acordo com a proposta.
 
Este é um programa que não é de adesão automática - depende do consentimento prévio por parte do
contribuinte. A utilização do valor acumulado é feita por desconto imediato nos consumos, o qual
assume a natureza de comparticipação e opera mediante compensação interbancária através das
entidades responsáveis pelo processamento dos pagamentos electrónicos que assegurem os serviços
técnicos do sistema de compensação interbancária (SICOI) do Banco de Portugal no âmbito do
processamento de transacções com cartões bancários, conforme descreve a proposta.
 
Deixa também claro que os contribuintes não perdem o direito a deduzir o IVA à colecta, como sempre
têm feito nos últimos anos ao abrigo do programa e-fatura. Este é um programa que não concorre
para o montante das deduções à colecta.
 
Conforme o Opção Turismo já tinha noticiado, o Primeiro-Ministro António Costa anunciou uma medida
nestes moldes na Cimeira do Turismo, a 28 de Setembro: parte do IVA pago em compras no turismo e
restauração seria restituído aos consumidores em novas compras nos mesmos sectores. Depois, o
ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, confirmou que a medida seria incluída no Orçamento do
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Estado para 2021.
 
A 2 de Outubro, em entrevista à agência Lusa, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques
explicou que a solução passaria por uma parceria com a SIBS (que gere a rede multibanco) e uma
solução tecnológica (neste caso, uma app) para que os consumidores possam gerir o crédito com o
reembolso de parte do IVA. Para tal, estes teriam de inscrever na appa factura com o número de
contribuinte.
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Está inscrito na proposta do Orçamento de Estado 2021 (OE) entregue esta segunda-feira no
Parlamento. O Governo vai conceder um benefício fiscal às empresas que estejam envolvidas na
participação conjunta em projectos de promoção externa de Portugal.
 
- As despesas suportadas por sujeitos passivos de IRC residentes em território português e os não
residentes com estabelecimento estável nesse território, que exerçam a título principal uma actividade
de natureza comercial, industrial ou agrícola, no âmbito de participação conjunta em projectos de
promoção externa, concorrem para a determinação do lucro tributável em valor correspondente a
110% do total de despesas elegíveis incorridas nos períodos de tributação de 2021 e 2022, lê-se no
documento.
 
Este incentivo abrange apenas os sujeitos passivos que sejam classificados como micro, pequena e
média empresa.
 
As despesas consideradas para este benefício são relativas à participação em feiras e exposições no
exterior e incluem gastos com o arrendamento de espaço e com a construção e funcionamento do
stand, incluindo os serviços de deslocação e alojamento dos representantes das empresas e outras
despesas de representação.
 
Além disso, serão também consideradas relevantes despesas relativas a serviços de consultoria
especializados, prestados por consultores externos, como campanhas de marketing nos mercados
externos, assistência técnica, estudos, diagnósticos e auditorias relacionadas com estes mercados,
bem como outros gastos relacionados.
 
São ainda elegíveis outras despesas de investimento relacionadas com a promoção da
internacionalização, como a prospecção e captação de novos clientes e acções de promoção realizadas
em mercados externos.
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