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ESPECIAL  ORÇAMENTO DO ESTADO 

 

O que vai mudar 
na vida das famílias 

• • 

-9-9111 

FAMÍLIAS 

 

O IRS segue para 2021 sem alteração e nem sequer os escalões serão atualizados, 
havendo apenas menor retenção na fonte. As alterações que há são cirúrgicas como o 
lançamento do IVAucher, a redução do 15V dos usados importados ou creches gratuitas 
para mais famílias. FILOMENA LANÇA filomenalanca@negocios.pt ALEXANDRA MACHADO amachado@negocios.pt 

ESCALÕES DE IRS 
SEM ALTERAÇÕES 
Os escalões do IRS para 2021 man-

ter-se-ão exatamente iguais aos 
deste ano, ou seja, não haverá au-

mentos de impostos, mas também 
não haverá descidas. Na proposta 
de Orçamento do Estado para 2021, 

o Executivo optou por não avançar, 
sequer, com as habituais atualiza-
ções à taxa de inflação, que este ano 
estima que seja negativa, de -0,1%, 

e para 2021 de apenas 0,7%. As pro-
metidas mexidas nos escalões para 
aumentar a progressividade do im-

posto também ficaram para depois. 

DESPORTO E GINÁSIOS 
VÃO DAR DESCONTOS 

Tal corno acontece já sempre que os 
contribuintes pedem faturas nos res-
taurantes, cabeleireiros, mecânicos 

ou veterinários, também as faturas de 
custos com atividades de desporto vão 
passar a dar descontos no IRS. Em cau-
sa está a dedução do IVA, que prevê 

que à coleta do IRS devido pelos sujei-
tos passivos nestas atividades seja de-
dutível um montante correspondente 
a 15 % do IVA suportado por qualquer 
membro do agregado familiar, com o 
limite global de 250 euros por família. 
A partir de 2021, passarão a ser tam-

bém incluídas nesta dedução as fatu-
ras relativas aos seguintes setores de 
atividade: ensinos desportivo e recrea-

tivo; atividades dos clubes desporti-
vos e atividades de ginásio - fitness. 

RETENÇÕES 
NA FONTE BAIXAM 
A partir de janeiro, os contribuintes 

vão trazer para casa mais vencimen-

to, uma vez que o secretário de Es-
tado António Mendonça Mendes se 
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comprometeu a alterar as tabelas 

de retenção do IRS, por forma a di-
minuir o imposto retido mensal-
mente às famílias. Estas ganham li-

quidez imediata, mas também rece-

berão menos reembolsos em 2022, 

quando for feita a liquidação do IRS 
de 2021. Ou seja, não há qualquer 

redução do imposto a pagar. Serão 
abrangidos cerca de 2,5 milhões de 
agregados e os pensionistas não de-
verão esperar grandes mudanças. 

MAIS-VALIAS DO 
ALOJAMENTO LOCAL 

Os proprietários de alojamento local 
que decidam deixar a atividade e dar 
outro uso aos seus imóveis vão deixar 

de ser obrigados a suportar o paga-
mento de uma mais-valia da qual hoje 
em dia só se livram se, saindo do alo-
jamento local, optarem por pôr o imó-

 

As faturas de 
gastos com 
atividades 
desportivas vão 
somar ao 
desconto do IVA. 

vel no arrendamento habitacional. A 

nova regra, contudo, não deixa os pro-
prietários completamente em roda 
solta, na medida em que há normas 
antiabuso. E uma delas é a que prevê 

que os imóveis que regressem à esfe-
ra pessoal dos seus proprietários não 
poderão vendê-los num período de 

três anos sob pena de terem mesmo 

de suportar o pagamento de uma 
mais-valia. O novo regime, refira-se, 
aplica-se para o futuro, mas também 
às mais-valias que agora estejam sus-

pensas. 

HERANÇAS INDIVISAS 
PODEM TER ISENÇÃO 
A isenção de IMI aplicável a prédios 
de reduzido valor patrimonial - até 

aos 66.500 euros - de contribuintes 
cujo rendimento anual não ultrapas-
se os 15.295 euros passa também a 

ser aplicável à herança indivisa, 

quanto aos prédios que estejam afe-
tos à habitação permanente dos 
herdeiros, na quota-parte que cor-

responda a cada um e desde que es-
tes cumpram os requisitos para a 
isenção. Atenção que é contabiliza-

do o valor patrimonial tributário da 
totalidade dos prédios rústicos e ur-
banos pertencentes ao mesmo agre-
gado, considerando a quota-parte 
do herdeiro no prédio que esteja 
afeto à sua habitação permanente. 

PROTEÇÃO SOCIAL 
SOBE MÍNIMO DO 
SUBSÍDIO DE DESEMPREGO 

O Governo aceita aumentar o valor 
mínimo do subsídio de desemprego 
dos atuais 438,81 euros (1 IAS) para 

504,6 euros (1,15 IAS) para quem tem 
contribuições mínimas relativas ao  

salário mínimo nacional, apurou o 

Negócios junto de fonte negociai. No 
entanto, não aceita as propostas do 
PCP e do Bloco que, argumentando 
que esta é uma prestação financiada 
pelos descontos do trabalhador, que-
rem indexar o valor mínimo ao salá-
rio mínimo nacional. 

NOVO APOIO SOCIAL 
Há um novo apoio entre 50 e 501 eu-
ros destinado a complementar ren-

dimentos a quem não tem proteção 

social. É dirigido a trabalhadores de-
pendentes, independentes, domésti-
cos, embora tenha regras diferentes 

consoante os destinatários. 

MIL 

6% 
IVA 
As máscaras de 
proteção contra a covid 
19 e o gel desinfetante 
vão ter taxa reduzida de 
IVA durante o próximo 
ano. 

SALÁRIO MÍNIMO 
SOBE 23,75 EUROS 
O Governo propôs um aumento do sa-

 

lário mínimo de 23,75 euros para 635 
euros. Não está totalmente fechado. 

CONSUMO 
IVAUCHER DÁ CRÉDITO 
TRIMESTRAL 

O Governo vai criar um programa 

temporário para estimular o consu-
mo na restauração, no alojamento e 
na cultura, que permite aos consumi-

dores acumular durante um trimes-
tre o valor correspondente à totalida-
de do IVA suportado nestes setores, 
utilizando-o nos três meses seguintes 
nessas mesmas áreas. O valor do IVA 

acumulado e gasto em despesas no 
trimestre seguinte deixa de ser con-

siderado na dedução fiscal em sede 
de IRS para o IVA da restauração. 

MÁSCARAS E GEL 
COM IVA REDUZIDO 
As máscaras de proteção respirató-
ria e o gel desinfetante vão continuar 

sujeitos à taxa reduzida de IVA de 
6%, em 2021. Trata-se de uma das 
medidas excecionais de combate à 

covid-19 e acarreta um custo de 23 
milhões de euros para o Estado. No 
caso da importação deste tipo de 
bens, continuará a aplicar-se tam-

bém a regra que agora vigora exce-
cionalmente, de isenção de imposto. 

TABACO PODE 
FICAR MAIS CARO 
O imposto sobre o tabaco, tal como 
acontece com todos os restantes im-

postos especiais sobre o consumo, 
não teve para 2021 qualquer atuali-

zação das taxas de imposto. Porém, 

o Governo decidiu alterar a fórmula 

de cálculo, que passa a considerar o 
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seis euros, tal como nos anos an-
teriores. A ideia é garantir um au-
mento de dez euros a quem cum-
pre as condições, e de seis a quem, 
cumprindo, viu pelo menos uma 
das suas pensões atualizadas en-
tre 2011 e 2015, o que inclui as 
mais baixas de todas (pensão ru-
ral, pensão social e primeiro esca-
lão das mínimas). A proposta de lei 
do Orçamento do Estado prevê que 
o aumento comece a ser pago ape-
nas em agosto, de forma a atenuar 
o impacto orçamental. mas esta é 
uma questão que permanece em 
aberto. PCP e Bloco de Esquerda 
querem que comece logo em janei-
ro. 

1RS 
TAXAS DE RETENÇÃO DE 
IRS NÃO DEVERÃO MUDAR 
Ao contrário do que o Governo 
anunciou para os trabalhadores 
por conta de outrem, os reforma-
dos não verão a sua pensão líqui-
da subir por força de um ajusta-
mento nas taxas de retenção na 
fonte de IRS. O secretário de Esta-
do dos Assuntos Fiscais explicou 
ontem em conferência de impren-
sa que no caso dos reformados não 
existe de um desfasamento entre 
o que é retido na fonte e o que é 
efetivamente devido. 

   

O que vai 
mudar para 
os reformados 

 

ft 

 

   

PENSIONISTAS 

   

Como vai sendo hábito nos orçamentos 
negociados entre Governo, PCP e Bloco, os 
reformados com pensões mais baixas vão ter 
direito a um aumento extraordinário que pode ir 
até aos 10 euros. Falta saber quando é pago. 
CATARINA ALMEIDA PEREIRA catarinapereira@negocios.pt 

preço médio ponderado dos ci-
garros introduzidos no consumo 
entre o dial de dezembro 2019 e 
o dia 30 de novembro de 2020. 
De acordo com uma simulação da 
Deloitte enviada às redações, 
"esta alteração implica um au-
mento do imposto em cerca de 
0,05 euros por cada maço de ci-
garros, o que, previsivelmente, 
corresponderá a um aumento de 
0,10 euros no preço de venda ao 
público do mesmo maço". 

IMPOSTO DO SELO 
CRÉDITO AO CONSUMO 
VAI TER AGRAVAMENTO 
O agravamento de 50% no im-
posto do selo do crédito ao con-
sumo com o qual se pretende 
conter o recurso das famílias ao 
endividamento junto da banca e 
que já vem de 2016 mantém-se, 
de acordo com a proposta de Or-
çamento do Estado para 2021.0 
Governo mantém as taxas do im-
posto no mesmo nível de 2020 e 
insiste no agravamento, mas 
com uma diferença: ao contrá-
rio do que agora acontece, em 
que escapam ao agravamento os 
contratos de crédito ao consu-
mo e em execução, o Executivo 
retirou essa exceção da lei na 
proposta que entregou esta se-
gunda-feira no Parlamento. 

CRECHES 
GRATUITAS A FAMÍLIAS 
DO SEGUNDO ESCALÃO 
O Governo negociou com o PCP 
um alargamento da gratuitida-
de das creches a todos os filhos 
de famílias do segundo escalão 
de rendimentos da compartici-
pação familiar, um escalão cal-
culado pela Segurança Social em 
função de diversas variáveis. 
"Em 2021, o Governo procede ao 
alargamento da gratuitidade de 
frequência de creche a todas as 
crianças que frequentem creche 
pública ou abrangida pelo siste-
ma de cooperação e cujo agre-
gado familiar pertença ao 2.0  es-
calão de rendimentos da com-
participação familiar", lê-se na 
proposta do Orçamento do Esta-
do. No ano passado, a partir de 
uma norma idêntica, a gratuiti-
dade só acabou por entrar em 
vigor no ano letivo seguinte, que 
neste caso seria o de 2021/2022. 

TRANSPORTES 
ISV DOS IMPORTADOS 
A componente ambiental que in-
tegra a fórmula de cálculo do Im-
posto Sobre Veículos (ISV) vai 
passar a ser também tida em li-
nha de conta no cálculo do impos-
to a aplicar aos veículos usados 
importados da União Europeia. A 
medida consta da proposta de 
Orçamento do Estado para 2021 
e deverá conduzir a uma redução 
do imposto suportado por estes 
veículos. Em causa está um bra-
ço de ferro entre o Fisco e os im-
portadores de carros usados da 
União Europeia que já levou o 
país ao Tribunal de Justiça, por 
iniciativa da Comissão Europeia. 

IMPOSTOS PARA DONOS 
DE CARROS NÃO MEXEM 
O Governo não procedeu a qual-
quer aumento ou atualização 
dos impostos referentes aos au-
tomóvel. Nem para quem com-
pra e tem de pagar o Imposto 
sobre veículos nem para quem 
possui e paga o selo do carro 
(imposto único de circulação). 

ADICIONAL PARA 
CARROS POLUENTES 
MANTÉM-SE 
Tal como tem acontecido nos úl-
timos anos, o Governo pretende 
manter em 2021 o adicional de 
IUC (Imposto Único de Circula-
ção) aos mesmos valores. Tam-
bém ao nível do ISP se mantém o 
adicional às taxas, de 0,007 eu-
ros por cada litro no caso da ga-
solina e de 0,0035 euros por litro 
para o gasóleo rodoviário e para 
o gasóleo colorido e marcado. 

AÇORES E MADEIRA 
SEM ISENÇÃO DE ISP 
Os Açores e a Madeira vão deixar 
de ter isenção do Imposto sobre 
os Produtos Petrolíferos (ISP), de 
acordo com a proposta do Orça-
mento do Estado para 2021. Se-
gundo o documento, a partir do 
próximo ano, o gasóleo rodoviário 
e o fuelóleo "consumidos nas Re-
giões Autónomas dos Açores e da 
Madeira e utilizados na produção 
de eletricidade, de eletricidade e 
calor (cogeração), ou de gás de ci-
dade, são tributados com uma 
taxa correspondente a 25 % da 
taxa de ISP e com uma taxa cor-
respondente a 25 % da taxa de 
adicionamento sobre as emissões 
de CO2". 

AUMENTOS 
SEM ATUALIZAÇÕES 
GARANTIDAS EM JANEIRO 
Se nada mudar na proposta de or-
çamento do Estado para 2021, os 
reformados da Segurança Social 
mas também da Caixa Geral de 
Aposentações não deverão sentir 
qualquer diferença no início do 
novo ano. Isto porque a fórmula 
automática de atualização de pen-
sões se baseia no crescimento dos 
dois anos anteriores e na inflação 
do ano anterior, que desta vez de-
verá ficar próxima de zero. 

SUBIDA EXTRA PREVISTA 
PARA AGOSTO 
Também em 2021 está previsto um 
aumento extraordinário de pen-
sões, que pretende garantir aos re-
formados que somem um valor 
baixo total de pensões (até 658 eu-
ros) um aumento total de dez ou 

A proposta de 
orçamento prevê 
que o aumento 
extra seja pago 
em agosto mas o 
Governo ainda 
está a negociar 
com PCP e Bloco 
os meses em que 
deverá ser pago 
o extra. 
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O que vai mudar 
na vida das empresas 

 

I I 

 

   

EMPRESAS 

   

Em 2021, o quadro fiscal das empresas não sofre alterações e são criados novos 
benefícios fiscais, que visam incentivar a promoção externa e o apoio à cultura. 
Os despedimentos serão penalizados e o turismo terá vouchers para sair da crise. 
ANA SANLEZ anasanlez@negocios.pt 

BENEFÍCIOS FISCAIS 
DESPEDIMENTOS VALEM 
PERDA DE GARANTIAS 

A proposta de Orçamento do Estado 
para 2021 impede as grandes em-
presas que tenham lucros em 2020, 
e que pretendam aceder às linhas de 
crédito com garantia pública, de fa-
zer despedimentos no próximo ano. 
As empresas devem comprometer-
-se a manter um número médio de 
trabalhadores igual ou superior ao 
registado a 1 outubro de 2020. Não 
podem proceder a despedimentos 
coletivos, despedimentos por extin-
ção do posto de trabalho ou despe-
dimentos por inadaptação. As em-
presas que o façam perdem ainda o 
acesso a benefícios fiscais ao inves-
timento ou à remuneração conven-
cional do capital social. 

EMPRESAS EM OFFSHORES 
FORA DE APOIOS COVID 
As empresas com sede fiscal em 
países, territórios e regiões com re-
gimes de tributação privilegiada, 
"claramente mais favorável", vão 
ficar excluídas, no próximo ano, dos 
apoios criados no âmbito das medi-
das excecionais e temporárias de 
resposta à pandemia. Em causa es-
tão as entidades que tenham sede 
ou direção efetiva em offshores que 
constem da lista elaborada pelo Fis-
co português, assim como as socie-

  

dades que sejam dominadas por es-
truturas fiduciárias que se encon-
trem nas mesmas condições "ou 
cujo beneficiário efetivo tenha do-
micílio naqueles países, territórios 
ou regiões". 

PROMOÇÃO EXTERNA 
VAI TER BENEFÍCIO 
Será criado um incentivo fiscal tem-
porário, destinado a empresas que 
exerçam uma atividade de nature-
za comercial, industrial ou agríco-
la, e que participem em ações de 
promoção no exterior. As empresas 
participantes nestas ações "concor-
rem para a determinação do lucro 
tributável em valor corresponden-
te a 110% do total de despesas ele-
gíveis incorridas nos períodos de 
tributação de 2021 e 2022". A me-
dida abrange apenas micro, peque-
nas e médias empresas. Entre as 
despesas relevantes para o incenti-
vo fiscal incluem-se os gastos com 
o arrendamento dos espaços e os 
custos associados à construção e 
funcionamento dos stands. Estão 
ainda abrangidas as despesas rela-
tivas a serviços de consultoria e 
captação de novos clientes. 

As grandes 
empresas que 
despeçam 
perdem o direito 
ao crédito com 
garantia pública. 

MECENATO CULTURAL 
TERÁ INCENTIVOS 
O Executivo quer reforçar os incen-
tivos ao mecenato cultural, através 
do qual entidades privadas contri-
buem para o desenvolvimento cul-
tural, social, familiar ou científico 
Está previsto que os donativos, que 
estão contemplados no estatuto 
dos benefícios fiscais, possam ser 
majorados em 10 pontos percen-
tuais, desde que o "montante anual 
seja de valor igual ou superior a 

50.000 euros por entidade benefi-
ciária" e o "donativo seja dirigido a 
ações ou projetos na área da con-
servação do património ou progra-
mação museológica". 

IMPOSTOS 
TAXAS DE IMPOSTO SEM 
ALTERAÇÕES 
Em 2021 não haverá alterações ao 
quadro fiscal das empresas. O Go-
verno optou por não aumentar os 
impostos, nomeadamente o IRC, 
permanecendo todas as taxas de 
imposto inalteradas. Também não 
haverá qualquer atualização dos 
impostos indiretos. 

AGRAVAMENTO DA 
TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA 
Em 2020 e 2021, as microem presas, 
PME e cooperativas que tenham ob-

  

tido lucro tributável num dos três 
períodos de tributação anteriores, 
vão escapar ao agravamento de 10 
pontos percentuais nas tributações 
autónomas. Para tal, deverão ter 
cumprido devidamente as suas 
obrigações declarativas nos dois 
anos anteriores. Por outro lado, es-
caparão também ao agravamento 
nas tributações autónomas as em-
presas de pequena dimensão e as 
cooperativas que estejam a iniciar 
atividade em 2020 ou em 2021 ou, 
ainda, nos dois períodos de tributa-
ção seguintes. 

CONTRIBUIÇÕES 
ESPECIAIS MANTÊM-SE 
O Governo decidiu manter as con-
tribuições especiais sobre os seto-
res da banca, energia e farmacêu-
tica. O setor bancário vai continuar 
a pagar o adicional de solidarieda-
de, sem alteração da fórmula. Já a 
Contribuição Extraordinária sobre 
o Setor Energético (CESE) também 
se mantém, mas aqui o Executivo 
admite mudanças, "quer por via da 
alteração das regras de incidência, 
quer por via da redução das respe-
tivas taxas". Da mesma forma, vai 

1.2 
FUNDOS EUROPEUS 

O Governo prevê 
antecipar até 1.200 
milhões de euros de 
fundos europeus, ao 
abrigo do programa 
Next Generation EU. 

manter-se em vigor a contribuição 
extraordinária sobre a indústria far-
macêutica. 

RENDIMENTOS 
AUMENTO DO SALÁRIO 
MÍNIMO GARANTIDO 
Em 2021, vão aumentar os custos 
das empresas com o salário míni-
mo. O Governo já disse aos partidos 
que está disponível para aumentar 
a retribuição mínima para manter 
oobjetivo definido para a legislatu-
ra, sem se comprometer com o 
ritmo de execução. Para 2021 pro-
põe uma subida de 23,75 euros. 

SERVIÇOS 
CORTES EM SOCIEDADES 
DE ADVOGADOS 
Estudos, pareceres, projetos, ser-
viços de consultoria, trabalhos es-
pecializados e representação judi-
ciária devem ser "realizados por 
via dos recursos próprios" das en-
tidades públicas. Esta é a regra que 
deve vigorar em 2021, e que deve-
rá ter impacto nas sociedades de 
advogados. A contratação de priva-
dos, incluindo a renovação de con-
tratos em vigor, só pode ser toma-
da pelo dirigente máximo do servi-
ço "em situações excecionais devi-
damente fundamentadas", se de-
monstrar não ter essas competên-
cias na equipa e "após autorização 
do membro do Governo da área se-
torial". 

IVAUCHER PROMOVE 
CONSUMO 
Está a ser desenvolvido um progra-
ma temporário para estimular o 
consumo na restauração, no aloja-
mento e na cultura, que permite aos 
consumidores acumular durante 
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O que vai mudar 
na Função Pública 

• • 

FUNÇÃO 
PUBLICA 

 

Após ter recuado no aumento de 1% para todos os funcionários 
públicos, o Governo opta por premiar só os que menos ganham ou 
que estão mais expostos a problemas de saúde e covid-19. E os que 
têm boas carreiras. CATARINA ALMEIDA PEREIRA catarinapereira negocios.pt 

João Miguel Rodrigues 

um trimestre o valor corresponden-
te à totalidade do IVA suportado 
nestes setores, utilizando-o nos três 
meses seguintes nessas mesmas 
áreas, que estão a ser "fortemente 
afetadas pela pandemia". 

PREÇOS DAS LIMPEZAS E 
CANTINAS CORRIGIDOS 
As empresas que fornecem servi-
ços de limpeza e de refeitórios ao 
Estado vão poder beneficiar de 
uma atualização do valor desses 
contratos de forma a ajustá-los ao 
aumento do salário mínimo. Em 
causa estão os contratos com du-
ração plurianual celebrados antes 
de 1 de janeiro de 2020, em que 
"com provadamente" a componen-
te de mão de obra indexada ao sa-
lário mínimo tenha sido "o fator 
determinante na formação do pre-
ço contratual". 

FUNDOS EUROPEUS 
NEXT GENERATION EU 
PODE SER ANTECIPADO 
O Governo está a contar com a pos-
sibilidade de antecipar até 1.200 
milhões de euros de fundos euro-
peus que venham a ser concedidos 
ao abrigo do Next Generation EU -
a iniciativa europeia criada para 
responder às consequências da 
pandemia de covid-19. O Executivo 
português já disse que quer ser dos 
primeiros países a submeter o seu 
Programa de Recuperação e Resi-
I iência, que apresenta a proposta 
nacional para aplicar os fundos. O 
Next Generation EU ainda não está 
formalmente aprovado por todos 
os Estados-membros, nem regula-
mentado, não se sabendo ainda 
quando é que o dinheiro será en-
tregue aos países. 

AUMENTOS 
SALARIAIS 
SUBIDAS À BOLEIA 
DO SALÁRIO MÍNIMO 
Nas negociações que teve com 
os sindicatos, o Governo só ga-
rantiu a subida da posição sala-
rial mais baixa da Função Públi-
ca devido ao efeito do salário mí-
nimo. A proposta do Governo é 
que o salário mínimo suba 23,75 
euros para 658,75 euros o que 
garante um aumento bruto de 
cerca de 14 euros aos assisten-
tes operacionais que estão na 
base da tabela - cerca de cem 
mil, de acordo com o ministro 
das Finanças. No entanto, não é 
certo que o processo esteja en-
cerrado. No orçamento do Esta-
do para 2020 só ficou fechado 
depois de votado o documento 
em votação final global. 

SUBSÍDIO DE RISCO 
NA SAÚDE 
Os profissionais de saúde envolvi-
dos na resposta à covid-19 vão ter 
direito a um subsídio de risco equi-
valente a 20% da remuneração 
base, com o limite máximo de 

Está previsto no 
Orçamento um 
programa de 
estágios para a 
administração 
local e regional. 

219,41 euros (50% do IAS). A pro-
posta de lei entregue no Parla-
mento inclui expressamente os 
trabalhadores de serviços de 
transporte de doentes, como os do 
INEM. 

SUBSÍDIO 
DE INSALUBRIDADE 
Em causa está um subsídio pre-
visto genericamente na legisla-
ção, mas que nunca foi regula-
mentado. A proposta de lei do 
orçamento do Estado para 
2020 também não define o seu 
valor, sinalizando antes que o 
Governo pretende pagar este 
subsídio até ao final de junho. 
É dirigido aos assistentes ope-
racionais com funções nas 
áreas de higiene urbana e sa-
neamento das câmaras munici-
pais que estejam especialmen-
te expostos e uma lesão ou a 
um agravamento do estado de 
saúde. Ainda será negociado 
com os sindicatos ao longo do 
primeiro semestre. 

•tf"%**., 
1Z:%•• 

CARREIRAS 
PROGRESSÕES 
CONTINUAM 
Apesar de não garantir aumentos 
salariais transversais, o Governo 
optou por não congelar as promo-
ções e as progressões. Mesmo nos 
casos das carreiras que consegui-
ram na legislatura passada a recu-
peração de uma parte do tempo de 
serviço prestado entre 2011 e 2017, 
como os professores ou militares. 

219 
SUBSÍDIO 

É o valor máximo 
do subsídio de risco 
destinado aos 
profissionais de 
saúde mais expostos 
à covid-19. 

• 

CONTRATAÇÕES 
REFORÇO NO SERVIÇO 
NACIONAL DE SAÚDE 
O Governo reitera a intenção de 
contratar 4.200 pessoas para o 
Serviço Nacional de Saúde, em 
termos "líquidos", de acordo com 
a proposta de lei. Está ainda pre-
visto o reforço do INEM em 261 
novos profissionais. 

INTEGRAÇÃO 
DE LICENCIADOS 
O Governo garante que vai colo-
car os cerca de mil licenciados 
que foram pré-selecionados para 
uma bolsa de recrutamento atra-
vés de um concurso lançado no 
ano passado. 

PROGRAMA 
DE ESTÁGIOS 
Está ainda previsto na proposta 
de lei do Orçamento do Estado 
um programa de estágios para a 
administração local e regional, 
destinado a desempregados, e 
com a duração de nove meses. 

• 
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Diretor André Veríssimo Diretor adiunto Ceberillpe 
negocios.pt 

 

EDIÇÃO ESPECIAL ORÇAMENTO DO ESTADO 

O que muda para famílias, 
empresas e funcionários 

Governo não garante reforço Venda de ações das sociedades Gastos para apoiar a economia 
de funcionários públicos em 2021 imobiliárias vai pagar IMT encolhem 1.500 milhões 

Mais 6 mil milhões para Nova gestão da CGD também Governo e esquerda esticam 
linhas de crédito. Empresas será obrigada a declarar a corda nas negociações 
preferiam medidas fiscais rendimentos ao Constitucional mas ninguém a quer partir 

ESPECIAL  4 a 23 e  EDITORIAL 

Guia 
com 40 
medidas 

PS baixa limite nos 
contratos sem concurso 
para 750 mil euros 

Novos donos 
da Brisa com 
apetite para 
investir mais 
em Portugal 
ATUALIDADE 2, 

FMI mais 
pessimista este 
ano, mas mais 
otimista para 
o próximo 
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A6 OE2021 mantém verba de 16,4 milhões para regiões de turismo
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Início Destaques OE2021 mantém verba de 16,4 milhões para regiões de turismo
 
OE2021 mantém verba de 16,4 milhões para regiões de turismo
 
Outubro 14, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
A proposta do Orçamento de Estado para 2021, entregue na Assembleia da República, mantém
inalterada a verba de 16,4 milhões de euros proveniente das receitas do IVA para as entidades
regionais do turismo, o que acontece desde o OE de 2016.
 
A este montante acrescem 3,5 milhões de euros do Turismo de Portugal, segundo a proposta de lei de
Orçamento de Estado para o próximo ano.
 
Apesar de ser financiado por receita de IVA, o montante de 16,4 milhões de euros para o
desenvolvimento do turismo regional é transferido do orçamento do sub-sector Estado para o Instituto
do Turismo de Portugal.
 
Segundo a proposta de OE2021, à semelhança dos últimos anos, determina-se a transferência de uma
verba até 3,5 milhões de euros do Turismo de Portugal, para as entidades regionais de turismo e a
afectar ao desenvolvimento turístico regional em articulação com a estratégia nacional da política de
turismo e de promoção do destino.
 
O documento indica ainda a transferência de uma verba até 7,5 milhões de euros entre o Turismo de
Portugal e a AICEP, nos termos do protocolo de cedência de colaboradores e de pagamento de
despesas de promoção, assim como a transferência de uma verba até EUR 11 milhões, dos quais 3,5
milhões proveniente do saldo de gerência do Turismo de Portugal para a AICEP, que tem origem em
verbas dos reembolsos dos sistemas de incentivos comunitários, que será destinada ao
desenvolvimento de acções de promoção de Portugal no exterior" e que estejam alinhadas com a
estratégia do Turismo de Portugal.
 
Também para a promoção do país no exterior, o OE2021 prevê a transferência de uma verba até 11,5
milhões de euros do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação para a AICEP.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
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Presidentes das CCDR eleitos mas partidos contestam
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/10/2020

Meio: RTP Online Autores: Mário Aleixo

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=65571ccf

 
As eleições para a presidência das cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR) confirmaram na terça-feira quatro candidatos únicos, à exceção do Alentejo.
 
No Alentejo, a única CCDR com dois candidatos, o responsável pela Entidade Regional de Turismo do
Alentejo e Ribatejo, António Ceia da Silva (PS), venceu por 94 votos as eleições, que também eram
disputadas pelo atual presidente da CCDR, Roberto Grilo, que se candidatou como independente.
 
No Norte, a região com maior número de votantes, foi eleito o ex-reitor da Universidade do Minho
António Cunha, candidato único que assumiu que o convite para a sua candidatura resultou de "um
acordo entre os dois partidos", PS e PSD.
 
No Algarve, o presidente é José Apolinário, que deixou o Governo socialista na mais recente
remodelação para se candidatar precisamente a este cargo.
 
Mantêm-se à frente das CCDR que já lideram Isabel Damasceno, no Centro, e Teresa Almeida, em
Lisboa e Vale do Tejo (LVT).
 
Isabel Damasceno, ex-presidente da Câmara de Leiria, social-democrata, é presidente da CCDR centro
desde janeiro deste ano, e a arquiteta Teresa Almeida dirige a CCDR-LVT desde meados de 2019,
nomeada pelo PS.
 
No caso da eleição para um dos vice-presidentes foram eleitos Beraldino Pinto, ex-autarca de Macedo
de Cavaleiros (PSD), para o Norte; o arquiteto José Pacheco para o Algarve; o ex-autarca Aníbal Reis
Costa (PS) para o Alentejo; o geógrafo Jorge Marques de Brito, atual secretário executivo da
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, para o Centro; e Joaquim Sardinha, autarca em
Mafra (PSD), para LVT. Todos eles eram candidatos únicos.
 
Governo e partidos em desacordo
 
Numa nota, o Governo referiu que as eleições decorreram "com normalidade", registando uma taxa de
participação de 85,4% até às 23:30, quando faltavam apurar 19 mesas eleitorais.
 
O Executivo apresentou as eleições indiretas por um colégio de autarcas para as presidências e de um
vice-presidente para cada uma das CCDR como uma tentativa de "reforçar a governação de
proximidade e a legitimidade democrática a nível regional" e dar mais um passo no processo da
descentralização.
 
Na rede social Twitter, o primeiro-ministro António Costa saudou os eleitos, lembrando que, pela
primeira vez, não foram nomeados pelo Governo, mas eleitos pelos autarcas das regiões.
 
No entanto, apesar de ser formalmente uma eleição, os candidatos resultaram de um acordo entre o
Governo e o líder do PSD, Rui Rio, num sistema que levantou protestos nos outros partidos.
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Bloco e PCP pediram no parlamento, no final da legislatura passada, a cessação da vigência do decreto
governamental, por considerarem que põe em causa e adia o processo de regionalização.
 
Estes pedidos de cessação da vigência só não passaram porque PS e PSD se uniram na rejeição das
propostas.
 
O PSD também tinha apresentado uma iniciativa legislativa própria, na qual sugeria alterações que
foram acolhidas pelos socialistas.
 
BE, CDS-PP e Iniciativa Liberal (IL) acusaram no parlamento o PS e o PSD de usarem as CCDR como
"extensões de interesses partidários" com o novo modelo de eleição indireta.
 
Na terça-feira, dia eleitoral, o PCP reiterou que o processo de eleição indireta dos presidentes das
CCDR é um "logro", que visa impedir uma efetiva descentralização e a criação das regiões
administrativas como fator de desenvolvimento regional.
 
Para que servem as CCDR
 
As CCDR são serviços desconcentrados da Administração Central, dotados de autonomia
administrativa e financeira, incumbidos de executar medidas para o desenvolvimento das respetivas
regiões, como a gestão de fundos comunitários.
 
Mais de 10.000 autarcas dos executivos e das assembleias municipais de cada câmara foram
convocados para eleger pela primeira vez, através de colégios eleitorais regionais, os cinco
presidentes CCDR, que eram até agora nomeados pelo Governo.
 
Os presidentes das Câmaras também elegeram um dos dois vice-presidentes destas estruturas.
 
Os eleitos têm um mandato de quatro anos, embora nesta primeira vez, excecionalmente, seja de
cinco.
 
Tal como os autarcas, os dirigentes eleitos para as CCDR também estão sujeitos a uma limitação de
três mandatos consecutivos.
 
Os seus mandatos poderão ser revogados por deliberação fundamentada do Governo, caso realizem
uma "grave violação dos princípios de gestão fixados nos diplomas legais e regulamentares
aplicáveis".
 
Mário Aleixo - RTP
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O preço da popularidade dos abacates num Algarve em seca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/10/2020

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d394ddae

 
"Um desastre vai acontecer em breve", diz Mónica Viana, presidente da Regenerarte, uma associação
ambientalista anti-monoculturas. "As alterações climáticas estão muito presentes e o Algarve não é
exceção. Não queremos que as plantações de abacate continuem a expandir-se."
 
Como muitos dos britânicos a viver em Portugal, Richard Alan mudou-se para o Algarve assim que se
reformou. Comprou uma quinta, casou com o amor da vida dele e plantou uma horta. Depois,
começou a ficar sem água.
 
Alan e alguns ambientalistas culpam a produção de acabate, que registou um "boom" em anos
recentes, por varrer um recurso já de si escasso, no contexto da seca na região, provocada pelas
alterações climáticas.
 
Os abacateiros consomem quatro vezes mais água que as tradicionais laranjeiras do Algarve. Neste
momento, os campos de produção de abacate cobrem cerca de 1.600 hectares do Algarve, quase o
dobro da área que ocupavam em 2018.
 
Não muito longe da quinta de Alan, na vila de Barão de São João, nos arredores de Lagos, 200
hectares de campos de abacates sugam entre 3.5 e 4.1 milhões de litros de água por dia, dependendo
da estação do ano.
 
"Tenho a certeza de que os lençóis freáticos ou estão a ir todos para os abacates ou então já
evaporaram", diz Alan, que aos 74 anos recolhe água da chuva no telhado, nas raras ocasiões em que
a chuva ali cai.
 
O poço do britânico está quase seco e a paisagem à volta da sua propriedade está ressequida.
 
"As pessoas vivem nesta zona porque querem estar perto da natureza. Mas sem água não há
natureza", lembra Alan.
 
A barragem da Bravura, uma das principais do Algarve, está a 18% da sua capacidade, o nível mais
baixo registado atualmente em Portugal. Foto: Flickr
A cerca de 16 quilómetros de onde estamos, a barragem da Bravura, uma das principais barragens da
região, está a 18% da sua capacidade, o nível mais baixo registado atualmente em Portugal. Num
relatório recente, a comissão que monitoriza a seca na região já tinha revelado que as barragens do
Algarve só têm água armazenada para aguentar até ao final do ano.
 
"Um desastre vai acontecer em breve", diz Mónica Viana, presidente da Regenerarte, uma associação
ambientalista anti-monoculturas. "As alterações climáticas estão muito presentes e o Algarve não é
exceção. Não queremos que as plantações de abacate continuem a expandir-se."
 
Pessoas como Viana defendem que aqueles que querem dedicar-se à agricultura devem optar por
cultivar produtos endémicos da região, como as azeitonas, a alfarroba ou o sobreiro.
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"Quando os abacates deixarem de ter o preço que têm agora, estas propriedades vão ser
abandonadas, mas o seu impacto vai ficar", defende o advogado Rui Amores, especializado em Direito
do Ambiente.
 
Os que produzem abacate na região reconhecem que há falta de água e alguns, para além de
recorrerem a métodos que consomem menos água, já pediram ao Governo que intervenha.
 
"Ouro verde"
 
Usado em tostas, batidos e outras iguarias, o abacate tornou-se popular em anos recentes no mundo
inteiro.
 
Em Lisboa, o restaurante Avocado House serve uma variedade de pratos a uma clientela sobretudo
jovem que procura refeições saudáveis que possam ser fotografadas para o Instragram.
 
"Sinto que estas novas gerações estão completamente rendidas à comida saudável", diz o dono do
restaurante, Rui Barata. Mas não é só isso. Os abacates são altamente lucrativos.
 
Os agricultores vendem atualmente um quilo de laranjas por cerca de 50 cêntimos, enquanto um quilo
de abacates tem um preço médio a rondar os 2.20 euros, de acordo com números da Direção Regional
de Agricultura e Pescas do Algarve. Não só isso, como os preços de produção também são mais baixos
no caso do abacate, por precisar de menos controlo de pragas.
 
200 hectares de plantações de abacates chegam a consumir 4.1 milhões de litros de água por dia.
Foto: Pixabay
"O abacate está na moda, é 'ouro verde'", diz José Campos, um jovem produtor de abacates. Como
mais de metade dos 110 produtores de abacateiros do Algarve, também ele trabalha com a Trops, a
maior comerciante de abacates de Espanha, empresa à qual vende tudo o que produz.
 
À Reuters, o representante da Trops em Portugal, Duarte Pereira, diz que 2.500 toneladas de abacates
foram exportados para Espanha em 2019, e daí para outras partes do mundo.
 
Antecipa-se que esse valor duplique este ano. Mas a falta de água no Algarve ameaça suspender os
sonhos dos produtores de abacates mais cedo do que o esperado.
 
"Se a questão da água não for resolvida, não sei se estas plantações terão futuro no Algarve", admite
José Campos, pedindo às autoridades competentes que implementem soluções no terreno, entre elas
bombear água dos rios para as barragens.
 
Pedro Valdas Monteiro, diretor regional de Agricultura e Pescas do Algarve, diz que, apesar do
potencial para expandir a produção de abacates, a falta de água já está a afastar alguns investidores.
 
Duarte Pereira, da Trops, diz que, para fazer face ao problema, os produtores de abacate já estão a
usar técnicas de poupança de água, como a irrigação gota a gota.
 
"Muitos dos nossos produtores são agricultores que sabem que a água é inestimável", diz o
empresário. "Sem ela perde-se tudo isto."
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JOÃO FERNANDES, PRESIDENTE DA REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE, DEFENDE

Europa exige uma política comum 
para o setor do Turismo

O setor do Turismo tem sido 
fortemente afetado pela crise 
sanitária. O Governo tem 
tomado algumas medidas 
adequadas, as quais têm 
possibilitado atenuar as 
consequências. No entanto, 
João Fernandes, presidente da 
Região de Turismo do Algarve, 
alerta para a necessidade de 
uma política comum ao nível 
da União Europeia, sob pena 
de o mercado funcionar de 
forma desigual. Ainda assim, 
acredita que, após o período 
de pandemia, surjam novas 
oportunidades, com especial 
destaque para o turismo 
residencial.

Quais os impactos imediatos 
que se estão a sentir no setor tu-
rístico, em consequência da pan-
demia de Covid-19?

A pandemia alterou a ordem mun-

dial e todos os destinos turísticos fo-
ram afetados. O impacto mais acen-
tuado verifica-se desde logo na pro-
cura, que não existe como em anos 
anteriores, nomeadamente nos cin-
co mercados externos para o Algarve 
(Reino Unido, Alemanha, Holanda, 
Irlanda e França),  pela instabilidade 
da indefinição de corredores aéreos 
e políticas de fronteira nos diferen-
tes países.

Como consequência, isto traduz-se 
em perdas significativas para as dife-
rentes atividades turísticas, que não 
são imunes a esta situação e algumas, 
infelizmente, não vão conseguir evi-
tar a falência, o que terá efeitos so-
ciais e económicos muito negativos. 

Considera que a Linha de apoio 
à tesouraria para microempresas 
do turismo COVID-19 é suficien-
te para responder às necessida-
des imediatas de financiamento 
das microempresas, tendo em 

vista salvaguardar a sua ativida-
de plena e os seus recursos hu-
manos?

Creio que tem existido um for-
te empenho por parte da tutela em 
conseguir dar resposta às necessida-
des mais imediatas dos empresários e 
dos trabalhadores de um setor como 
o Turismo, que é essencial para a eco-
nomia do país. No Algarve, unimos 
esforços em campanhas de informa-
ção e de esclarecimento aos empre-
sários sobre o programa de medidas 
anunciadas e, de acordo com os da-
dos disponíveis em setembro, houve 
894 empresas algarvias que se candi-
dataram à linha de apoio à tesoura-
ria para microempresas do turismo 
– Covid-19, lançada pelo Governo e 
pelo Turismo de Portugal, tendo sido 
aprovadas 743 candidaturas e assegu-
rados 2697 postos de trabalho, num 
investimento de 6,1 milhões de eu-
ros. Por tipologia, nota-se que a res-
tauração, o alojamento e as agências 
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de viagens são os principais beneficiá-
rios, já que foram estes precisamente 
os que também mais se candidataram 
por terem demonstrado reduzida ca-
pacidade de reação à forte retração da 
procura que se registou desde o início 
da pandemia. De salientar que esta 
linha teve prazos de resposta rápi-
dos, abrangeu os sócios-gerentes com 
descontos para a Segurança Social e 
estava isenta de juros. Não obstante, 
nesta fase as microempresas (sobretu-
do) necessitam de apoios com com-
ponente não reembolsável.

Adicionalmente, o Turismo do Al-
garve apresentou propostas à tutela 
para a criação de medidas específicas 
para a região e para o setor durante a 
época baixa. É ainda de louvar o es-
forço das autarquias na implementa-
ção de medidas (redução e isenção de 
taxas, investimento na requalificação 
de espaços públicos e apoio a empre-
sas e trabalhadores) para ajudar a mi-
tigar as consequências económicas do 
novo coronavírus na região.

O turismo residencial é forte-
mente dependente de mercados 
estrangeiros emissores que se 
encontram em diferentes fases e 
graus da pandemia. Muitos des-
ses mercados emissores impõem 
a quarentena obrigatória para os 
seus nacionais no regresso da 
viagem de turismo a Portugal. O 
desenvolvimento do setor imo-
biliário, em especial na vertente 
do turismo residencial, não terá 
uma paragem irreversível de-
corrente dos efeitos causados 
por estas restrições da Pandemia 
Covid-19?

Como referi, a Covid-19 atingiu 
severamente a economia em todos 
os países e, no caso do turismo, a au-
sência de políticas comuns para a pre-
venção e controlo no espaço europeu 
ainda agravou a falta de confiança e 
oportunidade para as viagens inter-
nacionais. No imediato, assim que 
Portugal decretou o estado de emer-
gência e implementou novas medi-
das de saúde pública que paralisaram 
grande parte da atividade económica 
do país, também pararam em parte 

as transações de ativos imobiliários. 
Recordo-me bem da estimativa que 
a Associação Portuguesa de Resorts 
fez logo em março, com base num 
inquérito aos seus associados: o setor 
do turismo residencial poderia vir a 
perder 1,2 milhões por dia de volume 
de negócios entre abril e dezembro 
deste ano devido à pandemia. De fac-
to, houve uma contenção na procura 
mas a verdade é que o capital começa 
aos poucos a voltar ao mercado, com 
o aumento do volume de transações. 
E o que surpreendentemente temos 
constatado é que o imobiliário é dos 
setores com melhor comportamento, 
pelo menos no segmento residencial. 
Num cenário de maior liquidez, o se-
tor até poderá vir a ter novas oportu-
nidades após esta pandemia. Espera-
mos mesmo que assim seja, já que o 

turismo residencial tem um impor-
tante papel, por nos permitir respon-
der a fluxos de procura ao longo de 
todo o ano, por sustentar rotas das 
companhias aéreas e atenuar a sazo-
nalidade turística. 

Não deveria ser imposta uma 
redução da tributação sobre o 
património imobiliário, tendo em 
vista evitar a insolvência das em-
presas do setor que se dedicam 
ao turismo residencial ou aloja-
mento local, incapazes de con-
trair financiamentos adicionais 
necessários ao reforço da sua 
tesouraria?

A extensão dos prazos das morató-
rias (medida já anunciada), a redução 
da tributação e a criação de apoios 
não reembolsáveis às empresas são 
medidas a considerar para acelerar 
a retoma do setor neste tempo que 
ainda é de muita incerteza.

A redução do fluxo de entrada 
de turistas em Lisboa, Porto ou 

no Algarve não pode gerar uma 
concorrência desleal entre o “alo-
jamento local” e “a atividade ho-
teleira” ou levar ao encerramento 
de muitas unidades de alojamen-
to local?

O impacto da pandemia no aloja-
mento turístico é transversal às várias 
unidades de alojamento classificadas. 
O que podemos afirmar é que, quan-
to mais a situação pandémica se pro-
longar, mais os seus efeitos serão sig-
nificativos e a recuperação mais lenta, 
para todos. Claro que o aumento da 
procura pelo alojamento local nos úl-
timos anos veio alterar o cenário da 
oferta de alojamento em Portugal, 
mas também há que reconhecer o no-
tável processo de renovação operado 
na hotelaria tradicional. Para termos 
uma ideia, em 2019, registaram-se 10 

milhões de dormidas só em unidades 
de alojamento local (com mais de 10 
camas), num total de 69,8 milhões 
de dormidas em território nacional, 
divulga o INE. Também em 2019, 
o Registo Nacional do Turismo dava 
conta da existência de 92 mil unida-
des de alojamento local no país, sendo 
o Algarve a região com mais registos 
(31 mil, numa quota de 37,2%). O 
surto do novo coronavírus provocou, 
sem dúvida, quebras da ocupação nes-
ta tipologia de alojamento, mas tam-
bém nos empreendimentos turísticos. 
Estamos com uma taxa de ocupação 
muito inferior à do ano passado, o que 
leva consequentemente a uma descida 
das receitas totais geradas. Esta é uma 
realidade para a hotelaria classificada 
em geral, e que muito nos preocupa. 

Segundo as estimativas do Go-
verno e da Organização Mundial 
do Turismo, prevê-se um impac-
to negativo superior a 50% nas 
receitas turísticas, comparativa-
mente ao ano de 2019. Os últi-

Depois de uma travagem brusca, o capital começa 
a regressar lentamente ao mercado
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mos 2 meses não foram suficien-
tes para atenuar, em certa medi-
da, a queda abrupta das receitas 
turísticas para o ano de 2020?

O turismo não tem stocks, as ativi-
dades turísticas que não aconteceram 
ontem não podem ser comercializa-
das amanhã. Importa ainda salientar 
que, quando se retrata o crescimen-
to pós-confinamento, estamos sem-
pre a referir-nos a uma recuperação 
de atividade numa perspetiva em 
cadeia, mês após mês, e não numa 
lógica de comparação com períodos 
homólogos.

A época balnear algarvia é, por 
tradição, a mais forte na região. Este 
ano, não será exceção, embora longe 
dos níveis dos últimos anos, o que 
será insuficiente para atenuar signi-
ficativamente os efeitos da pandemia 
em 2020. Esse foi um período em 
que se registou uma presença expres-
siva de hóspedes portugueses, como 
sucede anualmente, mas que registou 
um decréscimo expressivo no número 
de hóspedes estrangeiros no Algarve, 
quando comparado com o habitual 
nesta época do ano.

Ainda assim, julho e agosto, de 
acordo com a AHETA, ficaram mar-
cados por sinais de alguma retoma, 
com 36,4% e 61,6% de taxa de ocu-
pação/quarto, respetivamente. Con-
tudo, estes números estão bastante 
aquém do que é esperado no Algarve 
no verão, altura em que por norma 
a ocupação ronda os 100%. Isto re-
flete-se também nos valores do gasto 
médio por visitante, que foram ani-
madores naqueles meses, mas infe-
riores ao registado no mesmo perío-
do de 2019.

No conjunto, este é um cenário 
com fortes efeitos socioeconómicos. 
Somos uma das regiões mais afetadas 
pelo desemprego… Segundo o Insti-
tuto de Emprego e Formação Profis-
sional, no final de agosto tínhamos 
20 425 inscritos nos centros de em-
prego do Algarve, ou seja, mais 13 
072 do que no mesmo mês de 2019. 
Ainda assim, em relação a julho des-
te ano, verificou-se uma queda, com 
menos 2425 desempregados inscri-
tos (-10,6%). 

É sinal de alguma recuperação, 
mas, infelizmente, não há ainda 
consistência na evolução. E perspe-
tivando o quarto trimestre, o cená-
rio é ainda de grande imprevisibili-
dade e receio.

O mercado já sente os efeitos 
da quebra da procura turística. 
Para o próximo ano, qual é a pers-
petiva para a evolução da procura 

turística e, consequentemente, 
dos preços praticados no turis-
mo residencial ou no alojamen-
to local?

Neste momento é prematuro fazer 
previsões, pois tudo dependerá da 
evolução da pandemia e da criação 
de instrumentos eficazes de terapêu-
tica ou vacinação que possibilitem o 
regresso da confiança em viajar, uma 
vez que uma das principais preocu-
pações é a segurança, mas também 
do nível de rendimento dos turistas, 
considerando o impacto económico 
e social desta situação. Certo é que 
teremos de conviver com este vírus 
e creio que se continuará a assistir a 
uma consequente adaptação dos di-

versos serviços associados ao setor, 
no sentido de responderem adequa-
damente às novas tendências e com-
portamentos dos turistas. Se aten-
dêssemos apenas às reservas que vão 
sendo sucessivamente adiadas, e por 
isso acumuladas no próximo ano, es-
taríamos a considerar um ano de re-
toma significativo…

Acredita que Portugal se man-

terá na linha de interesse dos 
principais mercados turísticos 
estrangeiros emissores?

Acredito que sim. Portugal é um 
país com um património riquíssimo, 
onde se cruza uma enorme diversidade 
cultural e natural, que não só fideliza 
como tem potencial para captar novos 
turistas de diferentes segmentos, tendo 
inclusive sido distinguido como me-
lhor destino turístico do mundo nos 
últimos três anos. O Algarve é, há 40 
anos seguidos, o principal destino tu-
rístico para portugueses e estrangei-
ros, sendo repetidamente reconheci-
do como melhor destino europeu de 
praia e melhor destino do mundo. A 
região tem ainda conseguido nos úl-

Portugal é um país com um património riquíssimo, 
onde se cruza uma enorme diversidade cultural 
e natural, que não só fideliza como tem potencial 
para captar novos turistas
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timos anos diversificar motivações de 
visita, com resultados assinaláveis no 
turismo de natureza, náutico, despor-
tivo e de negócios. Adicionalmente, 
tem existido uma atuação mais con-
certada por parte do Governo e da 
tutela e, portanto, mais eficaz, numa 
realidade que conjuga opções estra-
tégicas específicas por região quan-
to a mercados externos emissores e à 
aposta na diversificação dos produtos 
turísticos. Creio que este caminho de 
cooperação entre os agentes económi-
cos e turísticos só tem a beneficiar o 
país para que se mantenha no “top of 
mind” dos turistas estrangeiros, mas 
também portugueses. 

Quais as oportunidades que 
esta crise poderá trazer ao setor 
turístico português?

Vivemos um momento muito de-
safiante, que nos obriga a atuar num 
curto prazo para não perdermos o 
que conquistámos, mas que também 
deve ser encarado como uma opor-
tunidade para consolidarmos e con-
sensualizarmos apostas estratégicas 
na sustentabilidade e na construção 
de um destino inteligente. Temos de 
conseguir sair desta crise mais fortes 
e competitivos. Como já referi, ao 
nível da “governance”, será essencial 
continuarmos o trabalho cooperante 
entre todos os agentes associados ao 
turismo, por forma a otimizarmos a 
execução do envelope financeiro eu-
ropeu. Perante uma crise como esta, 
é fundamental pensarmos cada vez 
mais num desenvolvimento que te-
nha em conta o bem-estar dos visi-
tantes e dos residentes, das atuais 
e das futuras gerações. Um mode-
lo que valorize o património natu-
ral e cultural, o que nos permitirá 
uma maior diferenciação face aos 
destinos concorrentes e uma maior 
competitividade face a uma procura 
cada vez mais consciente e exigen-
te. É esse o caminho que estamos 
a seguir na região, com a revisão 
do Plano de Marketing Estratégico 
para o Turismo do Algarve, no sen-
tido de continuarmos a promover o 
património, a identidade e a nossa 
cultura, trabalhando de forma pró-

xima com as autarquias, os agentes 
culturais e as empresas do setor do 
turismo. Outra aposta fundamental 
é a qualificação dos recursos huma-
nos, com vista à melhoria da qua-
lidade do serviço, e o estímulo ao 
empreendedorismo. Considerando 
que os eixos estratégicos definidos 
pela União Europeia no âmbito do 
“Green Deal”, a aposta nas energias 
renováveis, na economia circular, 

na mobilidade elétrica e na eficiên-
cia hídrica, energética e dos resíduos 
são não só uma forma de mitigar al-
terações climáticas como de otimi-
zar custos. A maior competitividade 
passará também, obrigatoriamente, 
por uma forte transição digital, que 
não se refere apenas à aquisição de 
software e hardware, mas antes à ca-
pacitação das empresas e ao reforço 
de competências dos trabalhadores.

João Pedro Ferreira Caldas Fernandes é “Tripeiro” (nasceu no Porto a 26 de 
fevereiro 1974), “Alfacinha” (cresceu em Lisboa) e tornou-se “Algarvio” 
logo que atingiu a maioridade. Vive em Faro desde então, é licenciado em 
Engenharia do Ambiente e pós-graduado em Gestão Empresarial pela Uni-
versidade do Algarve. Tem apostado em formação avançada nas áreas da 
Gestão, Marketing, Turismo, Recursos Humanos e Ambiente, pelas univer-
sidades: ISCTE; Hospitality Management Institute, Ecole Hôtelière de Lau-
sanne, Novaforum - Universidade Nova de Lisboa. É atualmente presiden-
te da Região de Turismo do Algarve e da Associação Turismo do Algarve, 
vice-presidente da Direção da Associação Musical do Algarve e membro 
do Observatório Municipal do Turismo de Silves. Entre outras funções, foi 
diretor das Escolas de Hotelaria e Turismo do Algarve, coordenador do Nú-
cleo de Planeamento, Avaliação e Certificação do IEFP e docente na Unida-
de de Ciências Tecnologia Recursos Aquáticos da Universidade do Algarve.

Perante uma crise como esta, é fundamental 
pensarmos cada vez mais num desenvolvimento 
que tenha em conta o bem-estar dos visitantes e 
dos residentes
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JOÃO FERNANDES, PRESIDENTE DA REGIÃO DE TURISMO 
DO ALGARVE, DEFENDE

Europa exige 
uma política comum 
para o setor 
do Turismo
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João Fernandes, presidente da 
Região de Turismo do Algarve 

Europa exige uma 
política comum  
para o setor 
do Turismo

Luís Lima, presidente 
da APEMIP, defende

Governo deve 
manter o regime 
dos vistos 
dourados

OPINIÃO

• João Ricardo Nóbrega
• Bernardo Castro Marques
• Nuno Cardoso
• Carla dos Santos Freire
• Guilherme Vilaverde
• João Lino de Castro
• Luís Correia da Silva
• José Capacete
• Filipa Arrobas da Silva
• Miguel Fernandes Tavares
• Gonçalo Tavares Gomes
• Carlos Torres
• Margarida Osório Amorim

Miguel Maya, 
CEO do Millennium bcp 

Setor 
imobiliário 
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para superar 
a crise
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ENTREVISTA

Gilberto Jordan, CEO do André Jordan Group

Turismo residencial  precisa de se reinventar

ENTREVISTA

Especialistas da RSA chamam a atenção para a realidade do mercado

Investidores necessitam de cuidados 
acrescidos na escolha dos veículos 
de investimento imobiliário
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Fórmula 1 está de regresso a Portugal, 24 anos 
depois da última prova realizada no nosso país. 
Foi a 22 de setembro de 1996 que o Autódromo do 
Estoril recebeu o último Grande Prémio, ganho 
pelo canadiano Jacques Villeneuve. Agora, de 23 a 
25 de outubro, é a vez do Autódromo Internacional 

do Algarve receber de volta o circo da Fl. 
Foi no final de julho que chegou a confirmação de 

que Portugal seria, de novo, palco de uma prova do 
maior campeonato do desporto automóvel mundial, 
com o Estoril a dar lugar a Portimão. Para além da prova 
portuguesa, entraram no calendário de 2020 as corridas 
de Nurburgring e Imola, sendo que a competição não 
passa este ano pelas Américas. 

O REGRESSO 
DA FÓRMULA 1 
O Grande Prémio de Portugal, marcado para o 
Autódromo Internacional do Algarve de 23 a 25 de 
outubro, poderá ter um impacto económico de 100 
milhões de euros. Cm balão de oxigénio em tempo 
de pandemia. 

Paulo Narigão Reis 

130$S 

IIQATDA 

NACIONAL 

Depois da fase final da Liga dos Campeões, disputada 
em Lisboa em Agosto, Portugal mantém-se no circuito das 
grandes provas desportivas mundiais com a diferença, em 
relação ao futebol, de que a Fórmula 1 terá público. No início 
de setembro. a Direção Geral de Saúde (DGS) confirmou que 
foi dado um parecer favorável à existência de público nas 
bancadas do Autódromo Internacional do Algarve, depois 
do administrador do circuito algarvio, Paulo Pinheiro, ter 
apontado a metade da lotação do autódromo, à volta de 
50 mil pessoas, como objetivo. "Foi aprovado e foi feito um 
teste piloto para a hipótese de haver público e como seria o 
comportamento desse público neste evento específico, e foi 
dado um parecer à organização", anunciou a diretora geral 
de Saúde, Graça Freitas. 

INIPACTO ECONúNIICO 
Num ano em que a pandemia de covid-19 virou do avesso 
a economia nacional, terá sido no turismo que o embate 
se sentiu com mais força. Pelo que a realização do Grande 

A PRIMEIRA VITÓRIA DE AYRTON SENNA 
Foi em Portugal que Ayrton Senna conseguiu, em 
1985, a primeira vitória da sua carreira na Fórmula 1, 
tragicamente interrompida nove anos depois no circuito 
italiano de Imola. Este é um dos factos marcantes da 
história dos Grandes Prémios de F1 realizados em 
território nacional, que começou oficialmente em 
1958 no circuito urbano da Boavista, no Porto. Foi a 
14 de agosto desse ano que o britânico Stirling Moss, 
ao volante de um Vanwall , se sagrou como o primeiro 
vencedor de uma prova de Fórmula 1 em Portugal. Moss 
repetiria o triunfo no ano seguinte, mas dessa vez no 
circuito de Monsanto, em Lisboa. A prova regressaria à 
Boavista em 1960, com a vitória a sorrir ao australiano 
Jack Brabham (Cooper-Climax). 
Desde 1950 que se realizavam corridas na Boavista (de 
1950 a 1953) e em Monsanto (1954 e 1957), que atrairam 
grandes nomes do automobilismo mundial, como os 
argentinos José Froilán Gonzalez ou Juan Manuel Fangio, 
apesar de, na altura, não integrarem o novo campeonato 
de Fórmula 1, criado no início da década. 
Foi preciso esperar por 1984 para assistir ao regresso da 
Fl a Portugal, desta vez tendo como palco o Autódromo 
do Estoril, onde ficou até à derradeira corrida, a 22 de 
setembro de 1996. O canadiano Jacques Villeneuve 
(Williams) foi o último vencedor da prova, deixando o 
seu companheiro de equipa, o britânico Damon Hill, na 
segunda posição. O alemão Michael Schumacher, em 
Benetton, completou o pódio, mas viria a perder o título 
nesse ano para Hill. 
O francês Alain Prost e o britânico Nigel Mansel são os 
pilotos com mais triunfos na prova portuguesa, três, 
seguidos do também britânico Stirling Moss, com dois. 
Jack Brabham, Ayrton Senna, o austríaco Gerhard 
Berger, o italiano Riccardo Patrese, Michael Schumacher, 
Damon Hill, Jacques Villeneuve e o britânico David 
Colthard foram os restantes vencedores em Portugal. 
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HISTÓRICO EM PORTUGAL 

Grandes Prémios  25  (16 oficiais) 

Maior número de vitórias (Pilotos) 

4

11

)  Alain 
Prost 

.41 10 

Maior número de vitórias Eb (Equipas) 

Williams  6 9111111•111111' 
(1986, 1991, 199Z 1994, 1995, 1996) 

Logotipo de 

1951 Primeira prova 
(Circuito Urbano da Boavista, Porto) 

• 
Primeira prova oficial 
(Circuito Urbano da Boavista, Porto) 

Última prova 
(Autódromo do Estoril) 

(1984, 0987, 1988) 

1958 

1996 

Nigel 
Mansell 

• .10 
(1986, 1990, 1992) 

IIIM 

Preço 
dos bilhete 

100 a 655€ 1 4 

Domingo 85 a 585€ 

GRANDE PRÉMIO 
Espetacf6fes 
e erados 

46.000 
Metade da capacidade 
do, autódr9 to 

Seguranç Impacto 
mico (esti 

+5.000 100.  è  .000 
polícias de euros 

• F 16 

Os números da  ri  em Portugal 
A PISTA DO ALGARVE 

• Autódromo internacional do Algarve 

O Grande Prémio de Portugal decorre entre os dias 23 e 25 de Outubro, 
em Portimão. 

Dados da pista 

Número de curvas Número de boxes 42 
(com 135 m2  cada) 
Área total: 5.679 m2 

 

  

   

• 

    

Reta principal Paddock Comprimento 

969 m 72.000 m2 Largura 

Fonte: Autódromo do Algarve // lnfografia: Marta Carvalho 

Prémio de Fórmula 1- mais a corrida de Moto GP, marcada para 
20 a 22 de novembro - poderão oferecer um balão de oxigénio à 
região do Algarve, que durante o período estival foi ainda vítima do 
"pára-arranca" da ponte aérea com o Reino Unido, país de origem 
da larga maioria dos turistas que visitam a região. 

"É marco para região e país. E uma ajuda para a retoma da 
atividade", disse, no final de agosto, João Fernandes, presidente da 
Região de Turismo do Algarve. A opinião é, naturalmente, parti-
lhada pelo presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve (AHETA). "É uma boa notícia para o Algarve, 
que se aplaude, e espero vivamente que tenha continuidade nos 
anos vindouros", afirmou Elidérico Viegas, em julho, aquando do 
anúncio, em declarações à Agência Lusa, precisando: "A Fórmula 
1 insere-se naquela meia dúzia de eventos âncora que o Algarve 
deveria ter na estação baixa, que se afirmassem nos calendários 
europeus e mundiais das grandes realizações, como capazes de 
gerar fluxos turísticos importantes e, ao mesmo tempo, atenden-
do à cobertura mediática destes eventos, funcionar como meios 
privilegiados de promoção e divulgação da região no exterior". 

E qual será na realidade o impacto económico do regresso da 
Fórmula 1 a Portugal 24 anos depois? Para o economista Paulo 
Reis Mourão, o valor poderá superar os 100 milhões de euros, entre 
ganhos diretos e indiretos, chegando até aos 130 milhões. Autor  

do livro "The Economics of Motorsports: The Case 
of Formula One", publicado em março último e em 
que apresenta um estudo sobre a economia à volta 
da Fl desde os seus primórdios, em 1950, Paulo Reis 
Mourão situa o impacto directo, sem contar com o 
público, perto dos 100 milhões de euros. 

"O impacto direto, sem público, será algo entre 
30 a 50 milhões de euros, isto num período até 
ano e meio a dois anos após a prova. Já o impacto 
indireto, somando emprego criado, rendimento 
adicional, receitas fiscais, efeito multiplicador e 
promocional, e considerando a dimensão de Por-
tugal, em contexto pandémico, pode ir até mais 40 
a 50 milhões de euros", estima Reis Mourão, que é 
professor de Economia na Universidade do Minho. 

Contando com o factor público, que está agora 
confirmado, a receita cresce. "Com público, pode-
mos ter mais 20 a 30 milhões de euros", refere o 
economista que, no seu livro, analisou o impacto da 
pandemia de covid-19 no Mundial de Fórmula 1. "Por 
cada prova não realizada em definitivo, podemos 
dizer que houve menos 100 milhões em média de 
receitas para os agentes envolvidos na organização 
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e promoção. Para provas adiadas, mas realizadas, no 
mínimo 30 milhões de euros estão associados a prejuízos 
pelo adiamento e pela indefinição de bilheteira", calcula 
Reis Mourão, que entre adiamentos e cancelamentos, situa 
o prejuízo em cerca de mil milhões de euros. 

Os tais 100 milhões de euros de impacto positivo na 
economia estão também nas contas feitas pelo admi-
nistrador do Autódromo Internacional do Algarve. "Os 
nossos cálculos, feitos para 35 mil espectadores, davam 
sempre um resultado superior a 100 milhões de euros", 
disse Paulo Pinheiro numa entrevista à Agência Lusa no 
início de setembro. "Nós é que tratamos do alojamento das 
equipas de Fórmula 1 e vemos que tem um impacto muito 
grande. E é um cliente com um nível de exigência superior. 
Para o Algarve, vai ser crucial termos estas corridas. Será 
das formas mais eficazes para ultrapassar o impacto da 
covid-19", referiu o responsável pelo circuito de Portimão, 
acrescentando que a estrutura necessária para pôr de pé 
um Grande Prémio de Fórmula 1 "arrasta dez mil pessoas". 

Quanto aos custos do regresso da Fl ao nosso país, a 
organização conta com o apoio fundamental do Estado 
português. O novo pavimento do circuito será pago pelo 
Turismo de Portugal, um custo que não deverá ultrapassar 
os 1,5 milhões de euros. De fora da fatura fica a habitual 
"fee". A taxa de entrada que normalmente se paga para 
poder organizar uma prova da FIA - de 30 milhões, no 
caso da Fl - não será cobrada este ano. 

SEGURANÇA ACIMA DE TUDO 
A pandemia ainda não acabou, antes pelo contrário: 
no fecho desta edição da Forbes Portugal, a segunda 
vaga da covid-19 começava a deixar a Europa de novo 
à beira de um ataque de nervos. Segurança é, assim, a 
palavra-chave para que a organização da corrida se faça 
sobre rodas. A criação de "bolhas" para evitar qualquer 
hipótese de contaminação entre a organização é uma 
das medidas anunciadas por Paulo Pinheiro. "Todo o 
pessoal da corrida, como os comissários, vão diretos 
para os seus postos e sempre de máscara. Normalmente 
usamos um autocarro para os colocar, desta vez vamos 
usar cinco. Isso é uma bolha, a de pista. Temos, ainda, 
a bolha da organização. Cada um de nós fica adstrito a 
cada uma das bolhas. O que implica uma segmentação. 
Os jornalistas são, por sua vez, outra bolha", explica o 
administrador do autódromo algarvio. 

"Todos os passos foram pensados. Criámos e estru-
turámos um modelo que permite, em total segurança, 
realizar-se com público", promete Paulo Pinheiro, sendo 
que o dito modelo contempla medidas que vão desde o 
sítio para estacionar, a passagem pelos torniquetes, idas 
à casa de banho e sentar-se na bancada. 

Numa entrevista à revista alemã "Speed Week", o 
responsável já levantara o véu sobre as forma como a 
organização do Grande Prémio se prepara para lidar 
com a afluência de 50 mil pessoas ao circuito situado 
no concelho de Portimão. "Interessa não sobrecarregar 
o sistema. Se tivermos mais público, precisaremos de 
mais casas de banho, mais bares, mais bilheteiras, mais 
acessos à pista, etc.Com 50.000, a pressão é significa-
tivamente menor", considera Paulo Pinheiro, avisando 
que os espectadores terão de aceitar e seguir uma série 
de regras: "Depois de adquirido, o bilhete é enviado para 
casa do comprador, juntamente com uma lista de regras 
que tem obrigatoriamente de aceitar. Por exemplo, se vem 
da Alemanha, pode aterrar no aeroporto de Faro, onde 
será informado de onde pode alugar um carro, qual o 
caminho a seguir até ao circuito e onde estacionar. No 
autódromo, tem de utilizar sempre máscara e desinfetar 
as mãos de forma regular. A máscara só pode ser retirada 
para comer e beber. Quem tiver de ir à casa de banho 
terá de fazê-lo seguindo as instruções dos stewards." 

O reforço policial é outro dos itens essenciais à segu-
rança de quem passar pelo Algarve no fim-de-semana de 
23 a 25 de outubro. "Queremos que as pessoas desfrutem 
da corrida, mas sempre em segurança, pelo que teremos 
um reforço adicional de cinco mil polícias para controlar 
a zona de Portimão e Alvor. Vamos ter um grande evento, 
mas todos terão de seguir as regras", avisa Paulo Pinhei-
ro. Os dados estão, assim, lançados para o regresso da 
Fórmula 1 a Portugal, com a segurança acima de tudo.  F. 
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Os mais belos trilhos 

Caminhar por Des mos 
Nos tempos que correm, 
passear ao ar livre é a 
melhor opção e a mais 

segura! Fique a conhecer 
alguns dos trilhos 

pedestres, mais bonitos 
do país. 
Fotos: DR 

Se procura locais calmos para 
tirar férias e descansar, nada 
melhor do que estar próximo 
da natureza e desfrutar do si-
lêncio e ar puro, que esta nos 
pode proporcionar. Neste arti-
go, vamos mostrar-lhe alguns 
dos trilhos mais conhecidos, 
para que tenha uma experiên-
cia incrível a caminhar por 
Portugal. 

TRILHO DOS PESCADORES 
Um percurso pedestre, que é 
feito sempre junto ao mar, pe-
las falésias e que faz a Rota 
Vicentina ser um dos sítios 
mais bonitos do mundo. É 
composto por 13 etapas, e exi-
ge algum esforço físico para 
quem se atreve a fazê-lo. No 
entanto as paisagens, a brisa 

illee"
.

 Rota Vicentina 
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do mar e a natureza envolven-
te, compensam todo o esforço 
da caminhada. 

TRILHOS DE MÉRTOLA 
Localizados na vila histórica 
de Mértola, no centro do Par-
que Natural do Guadiana, aqui 
encontramos uma biodiversi-
dade imensa, que merece ser 
apreciada por quem vibra com 
a natureza. São 10 os percur-
sos disponíveis, para os cami-

 

nhantes e que se dividem en-
tre, os que são mais exigentes 
fisicamente e os que pode fa-
zer em família. Natureza não 
vai faltar e saiba que, o Par-
que Natural do Guadiana é 
também a casa do majestoso 
Lince Ibérico. 

SÃO CRISTÓVÃO 
DO DOURO 

Este trilho poderá ser um dos 
passeios mais interessantes a 

Douro Vinhateiro 

Trilho de S. Cristóvão do Dourd 

535 

4111105 t'' 

miá' 
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Sete Vales Suspensos 

Passadiços do Paiva 

fazer pela região do Norte. Ao 
longo do Douro Vinhateiro 
entre Provesende e o Pinhão, é 
possível caminhar entre as 
muitas vinhas típicas e desfru-
tar do verde intenso dos socal-
cos. O percurso pedestre tem 
apenas 4kms e a duração de 
2horas. 

SETE VALES SUSPENSOS 
Este percurso, de 6 kms é uma 
forma muito dinâmica de des-

  

cobrir parte da região do Al-
garve. Situa-se entre a Lagoa 
e o Carvoeiro e é dos mais bo-
nitos da região Sul. Recente-
mente, foi considerado como 
o melhor destino de caminha-
das da Europa. O nome apa-
rentemente diferente, tem uma 
lógica, pois ao percorrer os 
trilhos são literalmente 7 os 
vales suspensos, que iremos 
atravessar. 

PASSADIÇOS DO PAIVA 
Com 4 prémios ganhos do 
World Travel Awards, os Pas-
sadiços do Paiva, são talvez os 
trilhos mais conhecidos e 
apreciados no nosso país. In-
seridos no Arouca Geopark, 
são quilómetros de paisagens 
sublimes, em que se sente e se 

Mértola Frecha da Mizarela 
••••—•••, 

vê, a riqueza da fauna e flora, 
de um autêntico paraíso natu-
ral. O percurso centra-se entre 
as praias do Areinho e do Vau 
e é reconhecido pela 
UNESCO, como Património 
Geológico da Humanidade. 

FRECHA DA MIZARELA 
Também no Arouca Geopark, 
a Frecha da Mizarela projeta-
-nos o Rio Caima, a mais de 
60 metros de altura. Uma cas-
cata, já considerada a mais be-
la de Portugal Continental, 
que nos mostra um espetáculo 
digno de se ver e explorar pe-
los trilhos de Arouca, em que 
as águas cristalinas e o verde 
da vegetação ganham vida, 
entre os trilhos pedestres. 

4 

• 4 

44, 
4 
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Na proposta entregue no Parlamen-
to, a isenção de mais-valias deixa 
de depender da colocação do imóvel 
no mercado de arrendamento ha-
bitacional por um período de cin-
co anos.

Se os imóveis forem desafetados 
desta atividade profi ssional, man-
tem-se a obrigação de acrescer ao 
rendimento tributável os custos 
que tenham previamente sido de-
duzidos no âmbito da atividade em 
4 prestações anuais. Por outro lado, 
é criada uma regra anti-abuso no 
caso da alienação dos imóveis du-
rante os 3 anos posteriores à trans-
ferência para a esfera pessoal.

Também no âmbito do OE2021 se 
propõe a transferência de 10 mi-
lhões de euros para o IHRU por via 
de parte da coleta do IRS corres-
pondente ao agravamento do coe-
fi ciente para determinação do ren-
dimento tributável aplicável aos 
rendimentos da exploração de es-
tabelecimentos de AL situados em 
zonas de contenção. Esta parcela 
de rendimento sujeita a impostos, 
nas zonas de contenção, tinha sido 
aumentada de 35% para 50% no OE 
2020, com parte da receita consig-
nada ao IHRU, recorda a Lusa.

No próximo ano, o Governo pre-
tende que o orçamento do IHRU ron-
de os 317,6 milhões de euros, mais 
180 milhões que este ano. É o que 
mostra a proposta do Orçamento do 
Estado para 2021, que está a ser dis-
cutida esta semana no Parlamen-
to. O aumento será feito no âmbito 
das novas políticas habitacionais, 
e 201 milhões serão provenientes 
de fundos comunitários, segundo 

o Público. Os restantes 116,6 milhões 
de euros serão provenientes de em-
préstimos do Banco Europeu de In-
vestimentos e da Direção Geral do 
Tesouro e Finanças.

Em 2021, o IHRU deverá tam-
bém receber até 10 milhões de eu-
ros provenientes de parte da coleta 
de IRS dos proprietários com imó-
veis de alojamento local em zonas 
de contenção, ou seja, a coleta que 
corresponder ao agravamento do 
coefi ciente para determinação do 
rendimento tributável aplicável aos 
rendimentos da exploração de es-
tabelecimentos de alojamento lo-
cal nestas áreas.

No próximo ano, o IHRU estará 
autorizado a contrair empréstimos 
até ao limite de 50 milhões de euros, 
valor idêntico ao dos anos anterio-
res, que será usado para fi nanciar 
operações no âmbito da sua ativi-
dade e na promoção e reabilitação 
do parque habitacional.

A proposta do Governo prevê que 
as habitações que venham a ser 
transferidas para o IHRU para co-
locar no mercado de arrendamento 
têm de ser destinadas “a oferta ha-
bitacional a preços acessíveis pre-
vistos na lei, fi cando sujeitas, no-
meadamente, ao regime do arren-
damento apoiado para habitação e 
de renda condicionada, ou ao pro-
grama de arrendamento acessí-
vel”. Quando forem celebrados no-
vos contratos de arrendamento de 
património que venha a ser trans-
ferido para o instituto, estes terão 
de fi car sujeitos “ao regime de ren-
da condicionada ou ao programa de 
arrendamento acessível”.

Desafetação ao AL deixa
de estar sujeita a imposto
sobre mais-valias

O Governo pretende alterar o regime fi scal da afetação 
e desafetação dos imóveis à atividade empresarial, e 
propõe no OE2021 que as casas retiradas do alojamento 
local, ou outra atividade empresarial, deixem de estar 
sujeitas a imposto sobre as mais-valias.

DR
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PUBLICIDADE

QUARTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO 2020
S U P L E M E N TO COM E RC I A L
Não pode ser vendido separadamente

PUBLICIDADE

SETE RIOS, LISBOA

A SUA EMPRESA
MERECE UM BOM 

ESCRITÓRIO

imobiliário

Desafetação ao AL deixa
de estar sujeita a imposto 
sobre mais-valias 

O Governo pretende alterar o regime fi scal da 
afetação e desafetação dos imóveis à atividade 
empresarial, e propõe no OE2021 que as casas 
retiradas do alojamento local, ou outra atividade 
empresarial, deixem de estar sujeitas a imposto 
sobre as mais-valias  P06

Confi ança no mercado de 
arrendamento diminui
com a pandemia
A pandemia e as medidas tomadas pelo Governo para proteger o mercado de arrendamento
dos seus impactos está a ter consequências negativas na confi ança dos proprietários,
conclui um inquérito recente da Associação Lisbonense de Proprietários  P02

DR
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Covid retrai turismo nos Açores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/10/2020

Meio: RTP Online

URL: https://www.rtp.pt/noticias/mundo/covid-retrai-turismo-nos-acores_a1266872

 
O turismo no arquipélago tem-se ressentindo, devido à diminuição expressiva do número de
visitantes, por causa da pandemia.
 
Com eleições regionais à porta, marcadas para dia 25 deste mês, os operadores turísticos esperam
que o próximo governo eleito, nos Açores, reforce a aposta neste sector.
 
Jornalista Ana Isabel Costa.
 
Antena 1
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365Algarve tem Jazz, António Aleixo e arte urbana para oferecer
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/10/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2a0a9912

 
Programa cultural continua a ter muito para oferecer
 
Mais um "Jazz nas Adegas", o espetáculo "Diz-me, António" e um roteiro de arte urbana. Estas são
propostas do programa "365Algarve" para os dias 30 e 31 de Outubro.
 
Na sua quarta edição, o Jazz nas Adegas continua a proporcionar finais de tarde e noites especiais que
aliam concertos de jazz a provas de vinho e degustação de tapas feitas com produtos regionais.
 
Dia 30, às 21h00, e 31, às 17h00, na quinta Marquês do Vales, em Lagoa, o quarteto de Edgar
Caramelo revisita o repertório de alguns dos mais interessantes compositores do jazz clássico e
contemporâneo.
 
Quanto ao "Diz-me, António", um espetáculo de dança contemporânea que se inspira no universo de
António Aleixo, num tributo ao seu nascimento e à sua obra, sobe ao palco do Teatro Mascarenhas
Gregório (Silves) no dia 31, às 21h30.
 
No mesmo dia, entre as 10h00 e as 17h00, em Lagos, o roteiro Villages Art Experience explora o
potencial das intervenções realizadas pelos artistas Xana, Jorge Pereira, Mariana, a miserável, Padure,
Susana Gaudêncio, Menau e Tiago Batista, dando ênfase às possíveis histórias e estórias que ficaram
inscritas nos lugares e nas praças públicas.
 
Sul Informação
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Algarve Nature Fest com Edição Exclusiva para os Profissionais de Saúde em 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/10/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9cb29755

 
O Algarve Nature Fest, evento de referência do turismo de natureza realizado anualmente na região,
vai ter uma edição especial em 2020, que terá em conta a atual crise de saúde pública. Assim, este
ano a iniciativa destina-se em exclusivo aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde da região
como forma de agradecimento por estarem, desde março, na linha da frente do combate à pandemia
do novo coronavírus. De 17 a 31 de outubro, os profissionais de saúde vão poder desfrutar de um
total de 21 experiências ao ar livre, disponibilizadas pelo Turismo do Algarve de forma gratuita,
permitindo a descoberta do património natural algarvio.
 
Há sugestões para os mais aventureiros e outras para quem prefere um ambiente mais tranquilo,
podendo ainda optar por atividades com duração mais curta, ou seja, mesmo quem não possa
despender de muito tempo encontrará uma experiência na qual possa participar sem colocar em causa
a atividade profissional. O que se pretende é que os profissionais de saúde aproveitem este momento
para descontrair e desfrutem, em plena harmonia com a natureza, do melhor que a região tem para
oferecer: a Natureza.
 
O programa inclui passeios de bicicleta todo-o-terreno, caminhadas temáticas e guiadas nas serras
algarvias, travessia do rio Guadiana em tirolesa, passeios de barco na ria Formosa ou para visita às
grutas e observação de golfinhos, passeios de SUP e caiaque, aulas de surf ou visitas às grutas de sal
gema de Loulé, entre outras experiências realizadas em áreas naturais ou territórios de baixa
densidade. Todas as atividades desta edição do Algarve Nature Fest requerem marcação prévia e são
realizadas individualmente ou em pequenos grupos, cumprindo com as recomendações da Direção-
Geral de Saúde e das autoridades locais.
 
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve refere que  este ano, não pudemos
promover o Algarve Nature Fest com as características habituais. Mantivemos o formato base, mas as
atividades de animação ao ar livre, que costumam ser dirigidas ao público em geral e para as escolas,
foram agora disponibilizadas, em exclusivo, aos profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. De uma forma simbólica, estamos a prestar uma homenagem a quem está na linha da
frente no combate à pandemia .
 
O responsável pela entidade algarvia conclui que  o Algarve Nature Fest é uma aposta do Turismo do
Algarve centrada no produto de turismo de natureza, o que tem permitido divulgar o património
natural da região de forma consistente. Trata-se de uma oferta turística na qual temos vindo a apostar
e que tem vindo a evoluir de forma muito significativa, com potencial para atrair procura na época que
agora se inicia, considerando também a crise sanitária global que estamos a viver. Convidamos, este
ano, os profissionais de saúde a juntarem-se ao ANF para vivenciarem algumas das experiências mais
procuradas pelos turistas que visitam a região .
 
O Algarve Nature Fest 2020 é organizado pela Região de Turismo do Algarve, em colaboração com a
Administração Regional de Saúde do Algarve e o apoio do Turismo de Portugal, e decorre de 17 a 31
de outubro, numa edição especial, exclusivamente dedicada aos profissionais do Serviço Nacional de
Saúde.
 

Página 27



Mais informação em www.algarvenaturefest.pt.
 
LPM
 
[Additional Text]:
AlgarveNature1
AlgarveNature2
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Algarve Nature Fest este ano é exclusivo para os profissionais de saúde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/10/2020

Meio: Algarve Informativo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f3876f25

 
O Algarve Nature Fest, evento de referência do turismo de natureza realizado anualmente no Algarve,
vai ter uma edição especial em 2020, que terá em conta a atual crise de saúde pública. Assim, este
ano, a iniciativa destina-se em exclusivo aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde da região
como forma de agradecimento por estarem, desde março, na linha da frente do combate à pandemia
do novo coronavírus. De 17 a 31 de outubro, os profissionais de saúde vão poder então desfrutar de
um total de 21 experiências ao ar livre, disponibilizadas pelo Turismo do Algarve de forma gratuita,
permitindo a descoberta do património natural algarvio.
 
Há sugestões para os mais aventureiros e outras para quem prefere um ambiente mais tranquilo,
podendo ainda optar por atividades com duração mais curta, ou seja, mesmo quem não possa
despender de muito tempo encontrará uma experiência na qual possa participar sem colocar em causa
a atividade profissional. O que se pretende é que os profissionais de saúde aproveitem este momento
para descontrair e desfrutem, em plena harmonia com a natureza, do melhor que a região tem para
oferecer: a Natureza.
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Algarve Nature Fest com edição exclusiva para os profissionais de saúde em 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/10/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9b0e11f3

 
O Algarve Nature Fest, evento de referência do turismo de natureza realizado anualmente na região,
vai ter uma edição especial em 2020, que terá em conta a atual crise de saúde pública. Assim, este
ano a iniciativa destina-se em exclusivo aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde da região
como forma de agradecimento por estarem, desde março, na linha da frente do combate à pandemia
do novo coronavírus. De 17 a 31 de outubro, os profissionais de saúde vão poder desfrutar de um
total de 21 experiências ao ar livre, disponibilizadas pelo Turismo do Algarve de forma gratuita,
permitindo a descoberta do património natural algarvio.
 
Há sugestões para os mais aventureiros e outras para quem prefere um ambiente mais tranquilo,
podendo ainda optar por atividades com duração mais curta, ou seja, mesmo quem não possa
despender de muito tempo encontrará uma experiência na qual possa participar sem colocar em causa
a atividade profissional. O que se pretende é que os profissionais de saúde aproveitem este momento
para descontrair e desfrutem, em plena harmonia com a natureza, do melhor que a região tem para
oferecer: a Natureza.
 
O programa inclui passeios de bicicleta todo-o-terreno, caminhadas temáticas e guiadas nas serras
algarvias, travessia do rio Guadiana em tirolesa, passeios de barco na ria Formosa ou para visita às
grutas e observação de golfinhos, passeios de SUP e caiaque, aulas de surf ou visitas às grutas de sal
gema de Loulé, entre outras experiências realizadas em áreas naturais ou territórios de baixa
densidade. Todas as atividades desta edição do Algarve Nature Fest requerem marcação prévia e são
realizadas individualmente ou em pequenos grupos, cumprindo com as recomendações da Direção-
Geral de Saúde e das autoridades locais.
 
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve refere que "este ano, não pudemos
promover o Algarve Nature Fest com as características habituais. Mantivemos o formato base, mas as
atividades de animação ao ar livre, que costumam ser dirigidas ao público em geral e para as escolas,
foram agora disponibilizadas, em exclusivo, aos profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. De uma forma simbólica, estamos a prestar uma homenagem a quem está na linha da
frente no combate à pandemia".
 
O responsável pela entidade algarvia conclui que "o Algarve Nature Fest é uma aposta do Turismo do
Algarve centrada no produto de turismo de natureza, o que tem permitido divulgar o património
natural da região de forma consistente. Trata-se de uma oferta turística na qual temos vindo a apostar
e que tem vindo a evoluir de forma muito significativa, com potencial para atrair procura na época que
agora se inicia, considerando também a crise sanitária global que estamos a viver. Convidamos, este
ano, os profissionais de saúde a juntarem-se ao ANF para vivenciarem algumas das experiências mais
procuradas pelos turistas que visitam a região".
 
O Algarve Nature Fest 2020 é organizado pela Região de Turismo do Algarve, em colaboração com a
Administração Regional de Saúde do Algarve e o apoio do Turismo de Portugal, e decorre de 17 a 31
de outubro, numa edição especial, exclusivamente dedicada aos profissionais do Serviço Nacional de
Saúde. Mais informação em www.algarvenaturefest.pt.
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Algarve Nature Fest com edição exclusiva para os profissionais de saúde em 2020
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Evento decorre entre 17 e 31 de Outubro nos 16 concelhos da região
 
O Algarve Nature Fest, evento de referência do turismo de natureza realizado anualmente na região,
vai ter uma edição especial em 2020, que terá em conta a actual crise de saúde pública. Assim, este
ano a iniciativa destina-se em exclusivo aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde da região
como forma de agradecimento por estarem, desde março, na linha da frente do combate à pandemia
do novo coronavírus. De 17 a 31 de Outubro, os profissionais de saúde vão poder desfrutar de um
total de 21 experiências ao ar livre, disponibilizadas pelo Turismo do Algarve de forma gratuita,
permitindo a descoberta do património natural algarvio.
 
Há sugestões para os mais aventureiros e outras para quem prefere um ambiente mais tranquilo,
podendo ainda optar por atividades com duração mais curta, ou seja, mesmo quem não possa
despender de muito tempo encontrará uma experiência na qual possa participar sem colocar em causa
a atividade profissional. O que se pretende é que os profissionais de saúde aproveitem este momento
para descontrair e desfrutem, em plena harmonia com a natureza, do melhor que a região tem para
oferecer: a Natureza.
 
O programa inclui passeios de bicicleta todo-o-terreno, caminhadas temáticas e guiadas nas serras
algarvias, travessia do rio Guadiana em tirolesa, passeios de barco na ria Formosa ou para visita às
grutas e observação de golfinhos, passeios de SUP e caiaque, aulas de surf ou visitas às grutas de sal
gema de Loulé, entre outras experiências realizadas em áreas naturais ou territórios de baixa
densidade. Todas as atividades desta edição do Algarve Nature Fest requerem marcação prévia e são
realizadas individualmente ou em pequenos grupos, cumprindo com as recomendações da Direção-
Geral de Saúde e das autoridades locais.
 
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve refere que  este ano, não pudemos
promover o Algarve Nature Fest com as características habituais. Mantivemos o formato base, mas as
atividades de animação ao ar livre, que costumam ser dirigidas ao público em geral e para as escolas,
foram agora disponibilizadas, em exclusivo, aos profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. De uma forma simbólica, estamos a prestar uma homenagem a quem está na linha da
frente no combate à pandemia .
 
O responsável pela entidade algarvia conclui que  o Algarve Nature Fest é uma aposta do Turismo do
Algarve centrada no produto de turismo de natureza, o que tem permitido divulgar o património
natural da região de forma consistente. Trata-se de uma oferta turística na qual temos vindo a apostar
e que tem vindo a evoluir de forma muito significativa, com potencial para atrair procura na época que
agora se inicia, considerando também a crise sanitária global que estamos a viver. Convidamos, este
ano, os profissionais de saúde a juntarem-se ao ANF para vivenciarem algumas das experiências mais
procuradas pelos turistas que visitam a região .
 
O Algarve Nature Fest 2020 é organizado pela Região de Turismo do Algarve, em colaboração com a
Administração Regional de Saúde do Algarve e o apoio do Turismo de Portugal, e decorre de 17 a 31
de outubro, numa edição especial, exclusivamente dedicada aos profissionais do Serviço Nacional de
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Saúde.
 
[Additional Text]:
Algarve Nature Fest com edição exclusiva para os profissionais de saúde em 2020
 
Correio de Lagos
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Algarve Nature Fest começa no sábado e é destinada aos profissionais do SNS - Jornal
do Algarve
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O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
O Algarve Nature Fest, evento do turismo de natureza realizado anualmente na região, vai ter uma
edição especial em 2020, que se destina em exclusivo aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde
da região, "como forma de agradecimento por estarem, desde março, na linha da frente do combate à
pandemia do novo coronavírus", anunciou o Turismo do Algarve.
 
De 17 a 31 de outubro, os profissionais de saúde vão poder desfrutar de um total de 21 experiências
ao ar livre, disponibilizadas pelo Turismo do Algarve de forma gratuita, permitindo a descoberta do
património natural algarvio.
 
"Há sugestões para os mais aventureiros e outras para quem prefere um ambiente mais tranquilo,
podendo ainda optar por atividades com duração mais curta, ou seja, mesmo quem não possa
despender de muito tempo encontrará uma experiência na qual possa participar sem colocar em causa
a atividade profissional. O que se pretende é que os profissionais de saúde aproveitem este momento
para descontrair e desfrutem, em plena harmonia com a natureza, do melhor que a região tem para
oferecer: a Natureza", enuncia a RTA.
 
O programa inclui passeios de bicicleta todo-o-terreno, caminhadas temáticas e guiadas nas serras
algarvias, travessia do rio Guadiana em tirolesa, passeios de barco na ria Formosa ou para visita às
grutas e observação de golfinhos, passeios de SUP e caiaque, aulas de surf ou visitas às grutas de sal
gema de Loulé, entre outras experiências realizadas em áreas naturais ou territórios de baixa
densidade.
 
Todas as atividades desta edição do Algarve Nature Fest requerem marcação prévia e são realizadas
individualmente ou em pequenos grupos, cumprindo com as recomendações da Direção-Geral de
Saúde e das autoridades locais.
 
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve refere que "este ano, não pudemos
promover o Algarve Nature Fest com as características habituais. Mantivemos o formato base, mas as
atividades de animação ao ar livre, que costumam ser dirigidas ao público em geral e para as escolas,
foram agora disponibilizadas, em exclusivo, aos profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. De uma forma simbólica, estamos a prestar uma homenagem a quem está na linha da
frente no combate à pandemia".
 
O responsável pela entidade algarvia conclui que "o Algarve Nature Fest é uma aposta do Turismo do
Algarve centrada no produto de turismo de natureza, o que tem permitido divulgar o património
natural da região de forma consistente. Trata-se de uma oferta turística na qual temos vindo a apostar
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e que tem vindo a evoluir de forma muito significativa, com potencial para atrair procura na época que
agora se inicia, considerando também a crise sanitária global que estamos a viver. Convidamos, este
ano, os profissionais de saúde a juntarem-se ao ANF para vivenciarem algumas das experiências mais
procuradas pelos turistas que visitam a região .
 
O Algarve Nature Fest 2020 é organizado pela Região de Turismo do Algarve, em colaboração com a
Administração Regional de Saúde do Algarve e o apoio do Turismo de Portugal, começando no próximo
sábado, dia 17, e decorrendo até 31 de outubro, numa edição especial, exclusivamente dedicada aos
profissionais do Serviço Nacional de Saúde.
 
João Prudêncio
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Algarve Nature Fest decorre com edição exclusiva para profissionais de saúde
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14-10-2020 (13h20)
 
Imagem: Algarve Nature Fest
 
Foto: Algarve Nature Fest
 
Foto: Algarve Nature Fest
 
Foto: Algarve Nature Fest
 
A edição deste ano do Algarve Nature Fest, que vai decorrer de 17 a 31
 
de Outubro e abranger 16 concelhos da região, "destina-se em exclusivo
 
aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde da região".
 
Os profissionais de saúde vão ter acesso, de forma gratuita, a um total de 21 experiências ao ar livre,
que incluem opções para "os mais aventureiros e outras para quem prefere um ambiente mais
tranquilo, podendo ainda optar por actividades com duração mais curta".
O programa do evento "inclui passeios de bicicleta todo-o-terreno, caminhadas temáticas e guiadas
nas serras algarvias, travessia do rio Guadiana em tirolesa, passeios de barco na ria Formosa ou para
visita às grutas e observação de golfinhos, passeios de SUP e caiaque, aulas de surf ou visitas às
grutas de sal gema de Loulé, entre outras experiências realizadas em áreas naturais ou territórios de
baixa densidade".
Todas as actividades requerem marcação prévia e são realizadas individualmente ou em pequenos
grupos, "cumprindo com as recomendações da Direcção-Geral de Sáude e das autoridades locais,
O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, afirmou, citado em comunicado
relativo ao evento, que "mantivemos o formato base, mas as actividades de animação ao ar livre, que
costumam ser dirigidas ao público em geral e para as escolas, foram agora disponibilizadas, em
exclusivo, aos profissionais de saúde que tanto têm feito pela comunidade".
João Fernandes acrescentou ainda que "de uma forma simbólica, estamos a prestar uma homenagem
a quem está na linha da frente no combate à pandemia".
O Algarve Nature Fest 2020, que este ano é dedicado aos profissionais de saúde "como forma de
agradecimento por estarem, desde Março, na linha da frente do combate à pandemia", é organizado
pela RTA em colaboração com a Administração Regional de Saúde do Algarve e com o apoio do
Turismo de Portugal.
(PressTUR com Agência Lusa)
Clique para ver mais: Actividades
Clique para ver mais: Cá Dentro
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Algarve Nature Fest com edição exclusiva para os profissionais de saúde
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O Algarve Nature Fest vai ter uma edição especial em 2020, que terá em conta a atual crise de saúde
pública. Assim, este ano a iniciativa destina-se em exclusivo aos profissionais do Serviço Nacional de
Saúde da região como forma de agradecimento por estarem, desde março, na linha da frente do
combate à pandemia do novo coronavírus. De 17 a 31 de outubro, os profissionais de saúde vão poder
desfrutar de um total de 21 experiências ao ar livre, disponibilizadas pelo Turismo do Algarve de forma
gratuita, permitindo a descoberta do património natural algarvio.
 
Há sugestões para os mais aventureiros e outras para quem prefere um ambiente mais tranquilo,
podendo ainda optar por atividades com duração mais curta, ou seja, mesmo quem não possa
despender de muito tempo encontrará uma experiência na qual possa participar sem colocar em causa
a atividade profissional. O que se pretende é que os profissionais de saúde aproveitem este momento
para descontrair e desfrutem, em plena harmonia com a natureza, do melhor que a região tem para
oferecer: a Natureza.
 
O programa inclui passeios de bicicleta todo-o-terreno, caminhadas temáticas e guiadas nas serras
algarvias, travessia do rio Guadiana em tirolesa, passeios de barco na ria Formosa ou para visita às
grutas e observação de golfinhos, passeios de SUP e caiaque, aulas de surf ou visitas às grutas de sal
gema de Loulé, entre outras experiências realizadas em áreas naturais ou territórios de baixa
densidade.
 
Continuar a ler
 
Todas as atividades desta edição do Algarve Nature Fest requerem marcação prévia e são realizadas
individualmente ou em pequenos grupos, cumprindo com as recomendações da Direção-Geral de
Saúde e das autoridades locais.
 
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve refere que "este ano, não pudemos
promover o Algarve Nature Fest com as características habituais. Mantivemos o formato base, mas as
atividades de animação ao ar livre, que costumam ser dirigidas ao público em geral e para as escolas,
foram agora disponibilizadas, em exclusivo, aos profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. De uma forma simbólica, estamos a prestar uma homenagem a quem está na linha da
frente no combate à pandemia".
 
O Algarve Nature Fest 2020 é organizado pela Região de Turismo do Algarve, em colaboração com a
Administração Regional de Saúde do Algarve e o apoio do Turismo de Portugal, e decorre de 17 a 31
de outubro, numa edição especial, exclusivamente dedicada aos profissionais do Serviço Nacional de
Saúde.
 
Fonte: Visit Algarve
 
Newsletter Receba o melhor do SAPO Viagens. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi
Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Facebook Twitter Instagram
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