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DGS está a avaliar 
presença de público 

Foram vendidos mais de 
30 mil bilhetes para o GP 
de Fl mas o acesso ao re-
cinto não está garantido, 
mesmo para quem já tem o 
ingresso nas mãos, tanto 
agora como dentro de um 
mês, no MotoGP. "Esta-
mos a ser muito cautelosos 
e a ver a situação epide - 
miológica, que poderá de-
terminar se vai ou não ha-
ver público" , esclareceu 
Graça Freitas, diretora-
-geral da Saúde. O parque 
hoteleiro em Portimão e 
arredores está esgotado e 
o autódromo tomou todas 
as medidas indicadas pe-
las autoridades de saúde 
para minimizar riscos. 

APOSTA DE SUCESSO 

Paulo Pinheiro, CEO do 
Autódromo Internacional 
do Algarve, exulta com 
vinda do 'circo' a sua casa 

ARMANDO ALVES 

Engenheiro mecânico e antigo 
piloto, Paulo Pinheiro é o CEO do 
Autódromo Internacional do Al-
garve e admite que está "a viver 
um sonho", com a vinda da Fórmu-
la i à pista de Portimão. "Estáva-
mos a preparar terreno para que 
isto um dia acontecesse mas não 
esperávamos que fosse tão cedo", 
revela, no meio da azáfama pró-
pria de mais um dia de trabalho, já 
nas proximidades do evento. 
"Uma corrida de Fi tem um custo 
muito elevado e por isso há longo 
tempo que a prova não se disputa 
no nosso país", lembra Paulo Pi-
nheiro, justificando a vinda do 
'grande circo ao Algarve: "A pande-
mia do coronavírus determinou 
profundas alterações no calendá-
rio e nós estávamos em condições 
de dar uma resposta firme, credí-
vel e pronta". E faz questão de ex-

 

Um sonho 
concretizado 
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"NÃO ESPERAVA RECEBER A Fl 
NO IMEDIATO MAS ESTÁVAMOS 
EM CONDIÇÕES DE DAR RESPOSTA 
FIRME, CREDÍVEL E PRONTA" 
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plicar tudo o que foi feito para que 
tudo se concretizasse. "Em 2019 al-
terámos a homologação do circui-
to para grau 1, já a pensar na 
preparando um futuro que não es-
perávamos._ imediato", assinala o 
responsável do AIA complemen-
tando: "Nos últimos anos investi-
mos muito na promoção do circui-
to, com eventos como o Mundial 
de Superbikes, testes (vários dos 
quais de Fi), apresentações e ou-
tras iniciativas, e esse esforço per-
mitiu que estivessem reunidas to-
das as condições exigidas quando 
surgiu uma oportunidade, no caso 
uma dupla oportunidade, pois ire-
mos também receber o MotoGP, 
na última corrida da temporada, 
em 22 de novembro, menos de um 
mês depois da Fi." 

Intensapreparação 
"Uma equipa de 55 pessoas tem 
trabalhado sem descanso e com 
louvável empenho, entre as 7 da 
manhã e a meia-noite, de forma a 
respondermos a este enorme desa-
fio, ainda mais exigente devido a 
tudo o que envolve os cuidados re-
lacionados com a Covid-13", acres-
centa Paulo Pinheiro. E o que está 
a mudar no Autódromo Interna-
cional do Algarve? 'Visível aos 
olhos de todos temos o novo asfal-
to colocado na pista, mas o investi-

 

mento feito - avultado, diga-se -
vai muito além, sendo canalizado, 
na maioria dos casos, para deta-
lhes, centenas de detalhes, sem 
exagero, a exigirem tempo e com-
petência", frisa o líder do AIA. 
"Devido à pandemia, as necessida-
des de controlo e segurança mu-
daram radicalmente e obrigaram 
a ajustamentos, em alguns casos 
profundos, que dão muito traba-
lho, implicando, por exemplo, alte-
rações nos acessos, nas áreas de 
estacionamento, nos portões de 
entrada, nas bancadas, nos bares, 
nas casas de banho, nas câmaras 
de vigilância, com a instalação de 
um novo sistema de videovigilân-
cia..", acrescenta 
E em domínios mais diretamente 
relacionados com a corrida regis-
taram-se melhorias no sistema de 
cronometragem, a já referida colo-
cação de um novo asfalto e o re-
forço da proteção em cinco cur-

  

vas, com material absorvente 
(teck pro). "Disporemos, assim, de 
um duplo grau de segurança nes-
ses pontos, não por exigência da 

"TEMOS DE FAZER UM TRABALHO 
TÃO BOM QUE, NO FINAL, TODOS 
DIGAM: 'QUEREMOS VOLTAR A 
PORTIMÃO NO PRÓXIMO ANO!"' 

FIA mas por entendermos que o 
deveríamos fa7Pr, dada a velocida-
de a que rolam os carros de Fi", es-
clarece Paulo Pinheiro. 
Em 2019, o Autódromo Internacio-
nal do Algarve "esteve ocupado ao 
longo de 326 dias e cimentou-se 
como referência mundial", pelo 
que o CEO do circuito espera co-
lher frutos da vinda da Fr 'Trata-
-se de uma excelente oportunida-
de para mostrarmos a qualidade 
da pista e das nossas instalações,  

reforçando o nosso posicionamen-
to no mercado internacional" 
Voltar a ter a Fi de novo em Porti-
mão em 2021 "será algo muito difi-
cil", como admite o responsável al-
garvio. "Há 21 países que têm con-
tratos plurianuais com a organiza-
ção da competição e apenas os in-
terromperam este ano devido a 
um quadro de manifesta força 
maior. Esses contratos continuam 
em vigor e, numa situação de nor-
malidade, serão reativados", lem-
bra Paulo Pinheiro, sem perder a 
esperança "Estamos a empenhar-
-nos para fazer um trabalho tão 
bom que, no fmal, toda a gente 
diga Temos de voltar a Portimão 
no próximo ano!". Mas conta tam-
bém com a introdução de um sis-
tema de rotatividade no 'circo da 

"Algo já abordado várias vezes 
e que poderá permitir a realização 
da prova na nossa pista mais ve-
zes", frisa, salientando: "O impor-
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FUTURO. Isilda Gomes espera que a Fluo MotoGP voltem em 2021 

VARIAS INICIATIVAS PREVISTAS 

Autarca quer envolver a cidade 
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ISILDA GOMES,  PRESIDENTE DA CÂMARA DE PORTIMÃO, CONFIANTE 

"Será o maior evento 
de sempre na região" 
Q Distinguida como a melhor 
cidade europeia do desporto em 
2019, Portimão vai acolher em 
menos de um mês a F1 e o Mo-
toGP. "É a cereja no topo do bolo 
na crescente aposta que temos 
feito no desporto, com a realiza-
ção de dois eventos de grande di-
mensão", exulta Isilda Gomes, 
presidente da câmara 
"A F1 apresenta-se como o maior 
evento alguma vez realizado na 
nossa região e proporcionará 
uma inigualável projeção da ima-
gem de Portimão, do Algarve e de 
Portugal em todos os cantos do 
Mundo, com a escolha do Algar-
ve a resultar de um trabalho de  

muitos anos dos responsáveis do 
Autódromo, agora premiado", fri-
sa a autarca, esperançada que a 
Fi e o MotoGP "continuem em 
Portimão". Mas admite alguma 
cautela. "Sabendo que é muito di-
ficil manter as duas provas no 
nosso circuito, tudo faremos 
para que pelo menos possamos 
ter uma em 2021", lembra, antes 
de salientar. "Iremos acolher calo-
rosamente, como é nosso timbre, 
todos quantos aqui se desloca-
rem e procuraremos que estes 
eventos sejam grandes êxitos a 
todos os níveis, pois se isso suce-
der ficaremos mais perto de os 
voltarmos a ter na nossa pista"  

"Do ponto de vista económico, 
estes eventos assumem grande 
importância e, não resolvendo as 
enormes perdas de um ano turís-
tico marcado pela pandemia do 
coronavírus, irá atenuá-las e po-
derá representar um importante 
balão de oxigénio para muitos 
empresários, dando-lhes, pelo 
menos, a possibilidade de conti-
nuarem com as portas abertas", 
assinala Isilda Gomes, garantin-
do que as unidades hoteleiras e 
de restauração "estão aptas a dar 
uma resposta de qualidade, con-
tribuindo para que estes dois 
grandes eventos tenham o su-
cesso desejado". ,) 

TUDO PRONTO. Os camiões da FT já chegaram  a  Portimão, onde 
a  equipa liderada por Paulo Pinheiro se tem preocupado com todos 
os detalhes para que o Grande Prémio de Portugal de 2020 seja um êxito 

tante, no imediato, é mostrarmos 
competência e qualidade no nosso 
desempenho". O eco, lá fora, de-
pois de confirmado o circuito de 
Portimão no calendário de Fi des-
te ano, "é de grande expectativa". 
Por isso, há confiança 'Temos 
uma pista muito competitiva e 
atrativa, com vários pontos de 
grande espetacularidade, e a corri-
da, até por se disputar aqui pela 
primeira vez, promete", adianta 

Promover imagem de Portugal 
Já se contam as horas para o gran-
de dia em Portimão e a pandemia, 
que encheu de nuvens negras o 
céu da pista algarvia, acabou por 
dar lugar à esperança e, depois, à 
concretização de um sonho. "Em 
maio, quando quase tudo fechou 
devido ao avanço do coronavírus, 
temi pelo futuro deste projeto, 
mas depois acabaram por surgir 
notícias animadoras e agora esta-

  

mos prestes a viver um dia muito 
especial não apenas para nós, que 
aqui trabalhamos todos os dias, 
mas também para o município de 
Portimão, que passa a figurar no 
mapa de anfitriões da Fi, para o 
Algarve e para o nosso país, num 
evento de ampla repercussão in-
ternacional, levando a imagem de 
Portugal aos quatro cantos do 
Mundo", destaca Paulo Pinheiro, 
relevando também a importância 
económica do evento, num ano 
particularmente difícil para o tu-
rismo. "O Algarve que, além de 
contar com uma promoção gratui-
ta em diversos meios de comuni-
cação social, terá aqui muita gente, 
fazendo gastos com alojamento e 
alimentação. Além disso, quem 
nos visitar terá oportunidade de 
conhecer a região e provavelmen-
te ficará com o desejo de aqui vol-
tar numa outra ocasião, em férias", 
conclui Paulo Pinheiro. 

Isilda Gomes admite que 
uma enormíssima percentagem 
dos seus munícipes "não têm ca-
pacidade financeira para estar no 
autódromo" — o preço dos bilhe-
tes, para os três dias, varia entre 
os 350 e os 665 euros — e, por isso, 
a autarquia irá promover a inicia-
tiva Portimão Motor Sport, que 
incluirá um vasto leque de even-
tos. Uma ideia que tem uma fina-
lidade evidente. "Envolver a nos-
sa gente em algo de grande im-
portância do ponto de vista des-
portivo e também económico, 
que deverá encher-nos a todos de  

orgulho, por termos condições lo-
gísticas e capacidade realizadora 
para acolher uma das maiores 
competições desportivas do 
Mundo", explica a presidente da 
câmara O Portimão Motor Sport 
tem duas etapas (a primeira ar-
rancou na sexta-feira e vai até dia 
25 deste mês e a segunda ocorre-
rá entre 13 e 22 de novembro) e in-
clui concertos, exposições, pro-
gramas de televisão em direto, 
transmissões dos treinos e da 
prova em ecrãs de grandes di-
mensões, jogos eletrónicos, simu-
ladores e outras atividades.  

"Um município que tem um autó-
dromo capaz de acolher, no mes-
mo ano, estes dois eventos de 
enorme dimensão, ainda para 
mais num momento particular-
mente difícil para a humanidade, 
devido à pandemia do coronaví-
rus, deve viver este momento de 
forma particularmente participa-
da, dentro dos condicionalismos 
existentes", sublinhou ainda Isil-
da Gomes, fazendo questão de 
lembrar: "A vinda da El e do Mo-
toGP não pode nem deve orgu-
lhar apenas Portimão mas todo o 
Algarve e também todo o país." o 

CL 
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19-10-2020 09:14

Redução da lotação do Autódromo de Portimão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1beaf18f-6a3b-45fb-829e-

f0c167376a5f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Ontem foi confirmada uma ligeira redução da lotação do Autódromo de Portimão. Dos cerca de 30 mil
bilhetes vendidos para a Fórmula 1 no próximo fim de semana, só 27 mil e quinhentos poderão ser
ocupados.
Declarações de Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-10-19 10:06
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18-10-2020 13:00

Fórmula 1 no Autódromo Internacional do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c26c5752-9fd9-44c0-b08c-

1af864668265&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A uma semana da prova de fórmula 1 no Autódromo Internacional do Algarve, a organização decidiu
reduzir a lotação nas bancadas.
Declarações de Paulo Pinheiro, diretor do Autódromo.
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16-10-2020 22:57

Público no Autódromo Internacional de Portimão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=18776051-5472-4372-b886-

b07f73e63ece&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A DGS está a rever a presença de público no Autódromo Internacional de Portimão, que vai acolher o
Grande Prémio de Fórmula 1, e também de MotoGP.
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Porto do Funchal vai reabrir aos navios de cruzeiro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=73ec4ca7-78af-417a-a675-

3e2c401487f5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Porto do Funchal vai reabrir aos navios de cruzeiro. Ainda este mês, está prevista a escala de um
paquete com cerca de 100 passageiros. Turistas e tripulantes poderão vir a terra, mas há regras para
cumprir.
Comentários de Paula Cabaço, presidente Administração de Portos.
 
Repetições: RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-10-16 23:34
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-10-16 04:36
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A7 Região vai ter obras estruturais para reforçar o sistema a partir do Pomarão e estudo
de dessalinizadora
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=71f8dabc

 
O Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, anunciou ontem, por
vídeo chamada, no encerramento do Grande Encontro "ÁGUA E SOCIEDADE" promovido pela Algfuturo
- União Empresarial do Algarve e pela Universidade do Algarve (UALg), que o plano hídrico para o
Algarve vai ter como obras estruturais para reforçar o sistema, a ligação a partir do Pomarão ( rio
Guadiana) até à barragem de Odeleite, e um Estudo de uma dessalinizadora, acompanhado de fortes
medidas de poupança e combate ás perdas.
 
Saliente-se que o Grande Encontro "ÁGUA E SOCIEDADE", foi uma iniciativa da Algfuturo associado à
UALg, que incluiu um total de sete (7) debates públicos em todo o Algarve - desesperante para a
agricultura algarvia desde o ano passado perante o desesperante risco de seca severa nos quentes
meses de verão.
 
Recorda-se que, no decorrer do processo a Algfuturo apresentou a SOLUÇÃO GUADIANA, tendo em
vista a ligação por conduta da água do Pomarão para a barragem de Odeleite, com reforço de todo o
sistema de Sotavento a Barlavento, acompanhado de um parecer do grande especialista nacional e
internacional, Professor Doutor António Carmona Rodrigues, desde há muito ligado a importantes
projetos para o Algarve.
 
Merece referência o facto de José Vitorino, presidente da Algfuturo, ter sido a primeira pessoa que há
39 anos como Deputado na Assembleia da República ter apresentado tal solução e agora liderar um
combate que se espera frutífero.
 
Realizado ontem, na Universidade de Algarve - Campus da Penha, o Grande Encontro "ÁGUA E
SOCIEDADE" é classificado pela Algfuturo como um ESTRONDOSO SUCESSO, que reuniu duas dezenas
de oradores e uma centena de participantes, em ambiente de grande profundidade de conhecimentos
por reputados especialistas, todas as entidades oficiais ligadas ao sector e representantes de
associações de todas as atividades.
 
Na qualidade de coorganizador, José Vitorino salienta em comunicado que "o dramatismo de uma
eventual seca no verão com prejuízos que podem atingir milhares de milhões de euros e a inquietude
dos empresários, num quadro em que sem agricultura a dependência do turismo seria total. Realça-se
o fato do Magnífico Reitor associar a agenda climática aos grandes desafios do planeta,
sustentabilidade e qualidade de vida."
 
Interpelado no final, José Vitorino mostrava-se emocionado, referindo apenas que estava grato ao
Senhor Ministro e que "na vida nunca devemos deixar de lutar por aquilo em que acreditamos pelo
bem Público," enaltecendo as virtudes de uma sã cooperação entre o poder público e a sociedade civil.
 
.diariOnline RS
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PCP Solidário com os trabalhadores do Quinta da Balaia e Villas D´Àgua - Comunicado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/10/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=577af499

 
Pelo PAGAMENTO DOS SALÁRIOS EM ATRASO E CUMPRIMENTO DOS DIREITOS
 
Os Trabalhadores dos empreendimentos turísticos Quinta da Balaia e do Villas d'Água, em Albufeira,
cumpriram, no passado dia 12, um dia de greve pelo pagamento dos salários em atraso, feriados e
folgas trabalhadas, bem como pelo cumprimento dos demais direitos consagrados na contratação
colectiva, informa o PCP Algarve através de comunicado emitido pela Comissão Concelhia de Albufeira,
que se transcreve a seguir na integra.
 
Chegaram a ser 3 meses de salário em atraso, estando neste momento em causa o pagamento do
salário de Agosto e de Setembro, bem como do trabalho prestado em dias de folga e feriado. Que
também estão em dívida. Segundo testemunhos de actuais e ex-trabalhadores destes
estabelecimentos, a falta de pagamento de salários e o incumprimento de outros direitos dos
trabalhadores tem sido algo que se verifica ao longo dos últimos anos, tendo havido trabalhadores que
saíram da empresa sem terem sido remunerados.
 
A crise causada pela COVID-19 tem sido a justificação dada pelas administrações, relativamente aos
atrasos que se verifica, actualmente, nos pagamentos de salários.
 
Neste momento o surto epidémico está a servir de (desculpa) para os ataques aos direitos dos
trabalhadores da Hotelaria no concelho de Albufeira como se verificou nos últimos tempos no Villanova
Resort, Hotel Alfamar, Paladim, INATEL, e agora nos empreendimentos turísticos Quinta da Balaia e
Villas d'Água.
 
O PCP considera esta situação, inaceitável e exigirá do governo, por via do Grupo Parlamentar do PCP,
uma rápida intervenção e esclarecimentos sobre esta situação.
 
Desde o início dos impactos do surto epidémico que o PCP tem vindo a exigir a proibição dos
despedimentos e o pagamento dos salários a 100%, não apenas para assegurar a sobrevivência de
milhares de trabalhadores, mas também como passo importante para garantir a retoma da actividade
económica em Portugal. Não é aceitável que num sector - o Turismo - que atingiu nos últimos anos
lucros fabulosos na região do Algarve, sejam os trabalhadores os que pagam as consequências da
epidemia.
 
O PCP, ao mesmo tempo que reafirma a sua solidariedade com a luta destes trabalhadores em defesa
dos salários, dos postos de trabalho e dos seus direitos, reafirma uma vez mais a necessidade de uma
outra política que valorize o trabalho e os trabalhadores.
 
.diariOnline RS
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Marcelo Rebelo de Sousa no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8b211718-d0ae-4b4e-aa8b-

5971fd9a3452&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Marcelo Rebelo de Sousa lanchou e rezou no Algarve. Esta é a 15ª vez que o Presidente da República
visita a região nos últimos meses.
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Da Ribeira dos Salgados a Armação de Pêra- Novo passadiço de 3,5 km vai ser
construído
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/10/2020

Meio: Terra Ruiva Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c2220073

 
Chama-se Ecovia do Litoral Sul e consiste num passadiço de vários quilómetros que ligará as praias do
concelho de Silves, a Albufeira e Lagoa.
 
Na primeira fase do projeto vai ser construído um passadiço de 3,5 km que tem início junto à Ribeira
dos Salgados, percorre a Praia Grande, de Pêra, atravessa a Ribeira de Alcantarilha e prossegue pela
frente de mar até ao Holiday Inn Hotel, no centro de Armação de Pêra.
 
Segundo a Câmara Municipal de Silves, a empreitada de execução da Ecovia do Litoral Sul - 1ª fase
encontra-se em concurso público, com um preço-base que ascende a 1, 2 milhões de euros, acrescido
de IVA.
 
Ribeira de Alcantarilha
 
A intervenção "estende-se desde o passadiço da ribeira dos Salgados, percorre a Praia Grande de Pêra
(1660 metros) atravessa a ribeira de Alcantarilha através da ponte a construir (225 metros),
prosseguindo pela frente de mar até ao Hotel Holiday Inn (1620 metros) com a colocação de
marcações no pavimento existente".
 
Esta é uma obra que conseguiu uma "comparticipação comunitária e nacional no montante global de
374 mil euros, com origem no CRESC Algarve 2020 e no Turismo de Portugal", conforme adianta a
autarquia.
 
Traçado da Ecovia
 
Mais tarde, será executada a 2ª fase da Ecovia, que ligará o Holiday In Hotel ao Barranco do Vale do
Olival, o limite do concelho de Silves. Esta obra "será efetuada através de um 2.º concurso público
(preço-base de 430 mil euros acrescido de IVA), cujo projeto de execução se encontra elaborado e
aprovado interna e externamente. A intervenção neste troço urbano abrange a remodelação das
infraestruturas existentes, passeio, ciclovia e estacionamento."
 
O Município de Silves salienta que "a construção da ecovia representará um fator de crescimento e
valorização do potencial turístico de Armação de Pêra, salvaguardando os valores ambientais,
estimulando as atividades de recreio e lazer, a observação da natureza, bem como os movimentos de
pessoas entre a Praia de Armação de Pêra, a Praia Grande e as praias vizinhas do concelho de
Albufeira."
 
Share this...
FacebookPinterestTwitterLinkedin
 
Terra Ruiva
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E 77

vícios“ P E S S OA S  S E M  V Í C I O S  T Ê M  P O U C A S  V I RT U D E S ”

Pela estrada fora
Dos clássicos aos dias de hoje.  

Os melhores guias para sublinhar, partir e guardar 
TEXTO ANA SOROMENHO FOTOGRAFIA TIAGO MIRANDA
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Na pré-história do turismo de massas — ain-
da antes do advento da internet, sem Google 
Maps, Waze ou indicações de sítios incríveis 

onde ficar, o que ver e o que comer, sugeridas pelos 
milhares de sites de evasão —, o que teriam sido as 
vidas dos globetrotters das últimas décadas do século 
XX? Dos que partiam à procura de destinos tão im-
prováveis como o Camboja ou o Deserto do Atacama 
sem a imprescindível companhia do “Lonely Pla-
net”? Fundado pelo casal Maureen Wheeler e Tony 
Wheeler, no início da década de 70, o “Lonely Planet” 
é um bom exemplo de como um guia pode operar 
uma revolução. A história é esta. Maureen e Tony co-
nheceram-se em Londres no início da década de 70 
num banco de jardim em Regent Park e, pouco tem-
po depois, já estavam de mochilas às costas, atraves-
sando estradas da Europa para chegar ao Sul da Ásia, 
cumprindo assim o famoso hippie trail. Daqui parti-
ram para a Austrália, onde chegaram quase sem um 
centavo nos bolsos. A diferença entre o casal e os mi-
lhares de jovens que atravessavam continentes com o 
mínimo essencial é que os Wheeler resolveram pegar 
nas suas notas de viagem deixando de parte as narra-
tivas mais impressionistas, concentrando-se apenas 
em dar conselhos práticos sobre os lugares onde ficar 
e os truques básicos de sobrevivência para viajantes 
de orçamento limitado. Foi assim que foi editado em 
Sydney, em 1973, um livro chamado “Across Asia on 
the Cheap”, o embrião do que se viria não só a tor-
nar-se a mais famosa e popular coleção de guias do 
mundo como também o motor que levou toda uma 
geração a poder viajar de um modo diferente.

O primeiro guia moderno de viagem, destinado 
a valorizar o património histórico e cultural de um 
determinado território inspirado num modelo mais 
enciclopédico tão em voga no decorrer do século 
XIX, foi uma invenção de Karl Baedeker, editor ale-
mão e grande viajante que, em 1839, lançou um guia 
sobre o Vale do Reno, com uma série de informações 
sobre transporte, alojamento, passeios, restauran-
tes, e custos da viagem. Depois deste guia pionei-
ro, o modelo foi-se apurando numa série destinada 
a cobrir o mundo civilizado, com tradução inglesa 
e francesa e textos sem floreados literários mas in-
falíveis nas recomendações sobre restaurantes, pai-
sagens, história, museus, e tudo o mais necessário 
a acompanhar os amantes de viagem. Outro marco 
inovador na história dos guias, e também na história 
do turismo, foi a criação dos “Blue Guides” — o pri-
meiro publicado em 1918 pelos irmãos escoceses Ja-
mes e Findlay Muirhead, os editores ingleses da série 
Baedeker —, focados sobretudo em arte, arquitetura 
e arqueologia, contextualizando as informações na 
história de cada lugar, de um modo rigoroso e de lei-
tura acessível, acrescentando recomendações sobre 
hotéis e restaurantes.

Estes foram os modelos que inspiraram a mais 
completa série feita em Portugal, dirigida por Raul 
Proença, o escritor e jornalista fundador da revista 
“Seara Nova”, que no decorrer da década de 20 con-
cebeu um modelo ímpar de guias. “O Guia de Por-
tugal”, distribuído em cinco volumes e oito tomos, 
editado pela Biblioteca Nacional e, mais tarde pela 
Fundação Calouste Gulbenkian. Foi concebido para 
ser um roteiro detalhado e minucioso do património 
artístico e paisagístico pelas várias regiões do país e 
tinha a particularidade de não ter imagens — da parte 
gráfica ficou encarregue o arquiteto Raul Lino — mas 
sim belos textos de escritores. Produzidos entre 1924 e 
1969, contaram ao longo destas décadas com autores 

como Aquilino Ribeiro, António Sérgio, Teixeira 
de Pascoais, Jaime Cortesão, Orlando Ribeiro, Raul 
Brandão, Miguel Torga ou Vitorino Nemésio. Mais do 
que um  mero guia turístico, “Os Guias de Portugal” 
são hoje uma obra de literatura descritiva que nos 
revela de Norte a Sul o país que Portugal era então.

ESTRADA FORA COM UM GUIA NO BOLSO
Com o crescimento do turismo praticado em esca-
la global e a cada vez maior acessibilidade aos sítios 
mais recônditos do planeta, o digital tomou conta 
do monopólio dos guias turísticos. Assim como as 
descrições de todo o tipo de roteiros e sensações nas 

narrativas dos viajantes que proliferam por milhões 
de blogues, que alimentam a indústria do sonho e da 
evasão. Mas um bom guia em papel, com imagens 
cuidadas e bem impressas, continua a ser um objeto 
insubstituível, que orienta e dá a descobrir um ter-
ritório nas suas múltiplas possibilidades de oferta, 
com a vantagem de ser possível guardá-lo na estante 
para voltar a pegar nele e seguir novamente viagem.

Cingindo-nos ao território nacional, um bom 
exemplo, é  “Portugal de Norte a Sul pela Mítica Es-
trada Nacional 2” (Papa-figos), que nos conduz, seja 
de carro, a pé ou de moto, pela única estrada que 
atravessa o país de uma ponta à outra, revelando ao 
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JARDINS DE LISBOA 
(ARTE PLURAL EDIÇÕES)
Seis jardins emblemáticos da cidade pelas 
histórias das plantas e das pessoas e que nos 
levam a conhecer tesouros de botânica e espaços 
verdes únicos na capital, por Ivo Meco.

LISBOA A PÉ E A PEDAIS 
(BL LIVREIROS)
Um guia para passeios criado pela Lisbon Walker, 
empresa especializada em passeios pedestres por 
Lisboa, em formato de baralho de cartas, ao todo 
54, que tem curiosidades e permite conhecer de 
fio a pavio de forma lúdica os bairros da capital.

CAMINHAR POR LISBOA —  
7 PERCURSOS PELA HISTÓRIA  
E SEGREDOS DA CIDADE 
(PORTO EDITORA)
Um passeio pelas ruas labirínticas e mais antigas 
da cidade e pelas personagens que lá viveram, na 
companhia do historiador Anísio Franco.

CAMINHAR PELO PORTO —  
7 PERCURSOS PELA HISTÓRIA  
E SEGREDOS DA CIDADE
(PORTO EDITORA)
Um guia feito a partir de uma coletânea de 
histórias sobre o Porto que nos leva à descoberta 
de quem habita e habitou a cidade ao longo dos 
tempos, pelas indicações de Germano Silva.

TANTO MAR — À DESCOBERTA DAS 
MELHORES PRAIAS DE PORTUGAL
(CLUBE DO AUTOR)
Percorrer a costa de norte a sul, numa carrinha 
“pão de forma”, à procura de ondas e mergulhando 
nas melhores praias, com respetivas dicas de 
onde ficar, os petiscos de mar, ou simplesmente 
os melhores areais para pernoitar, segundo um 
trilho pessoal de Pedro Adão e Silva, sociólogo e 
surfista, com ilustrações de João Catarino.

CAMINHOS MARIANOS
(SECRETARIADO NACIONAL PARA OS 
BENS CULTURAIS DA IGREJA / 
TURISMO DE PORTUGAL)
De Caminha e Lousada até Castro Marim, uma 
viagem por territórios insuspeitos do nosso 
património cultural e social religioso que, desde a 
Idade Média aos dias de hoje, permite descobrir 
os trilhos mais recônditos através da história da 
arte e das memórias dos lugares do culto mariano. 
Autoria de Marco Daniel Duarte.

longo de 800 quilómetros a imensa diversidade da 
nossa paisagem e cultura. Para quem queira que-
dar-se por uma só região e conhecê-la pela sua ge-
ografia patrimonial e gastronómica, recomenda-se 
“Douro Vinhateiro e Vale do Coa” (Roteiros Turísti-
cos do Norte de Portugal), ou “No Reino do Vinho 
dos Homens — Uma Viagem pelos Mosteiros, Vinhos 
e Gastronomia, pelo Noroeste de Portugal” (Esencia 
del Lugar). Vale a pena saborear com atenção qual-
quer um destes guias, que partem  da história viní-
cola e da diversidade da geografia para apresentar a 
construção social, histórica e paisagística que cons-
tituem a riqueza ímpar de cada uma destas regiões.

Mas a oferta de guias não se esgota no patrimó-
nio e na cultura. Quando o assunto são trilhos ou 
passeios pela natureza, há obras de paragem obri-
gatória, como, por exemplo, “Portugal Turismo de 
Natureza” (Zest — Books for Life ), escrito por Ed-
wina Pitcher, jornalista de viagens especializada em 
paisagem protegida, que nos revela lugares insus-
peitos de cascatas, praias fluviais e parques onde se 
pode acampar. Ou o “Guia de Campo — Rota Vi-
centina”, feito para os caminhantes de trilhos. Há 
ainda aqueles que se dedicam à fauna e à flora na-
cionais, como “Fauna e Flora do Litoral de Portugal 
e da Europa”, ou os que vão sempre um pouco mais 

além em nome da observação de pássaros, e que no 
bolso levam as “Aves de Portugal” de Helder Cos-
ta (Lynx), considerado o guia mais completo sobre 
o tema. E ainda um número considerável de guias 
sobre Lisboa ou Porto, que nos indicam jardins e lu-
gares secretos, e vários percursos pedestres que se 
podem fazer, seguindo as indicações, os mapas e as 
histórias dos especialistas.

Para quem gosta de planear e desfrutar antes de 
partir, aconselhamos uma visita à livraria Palavra 
de Viajante (Lisboa), que, tal como o nome indica, é 
especializada em literatura de viagem e oferece uma 
excelente seleção de bons guias. b
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SAIBA MAIS 

Cresceu s00% 
Na última década, Braga 
tem conquistado a aten-
ção dos turistas, tendo 
um crescimento de 
500%. A pandemia deu, 
no entanto, um rude 
golpe nesse crescimen-
to. 

Triplicou 
O número de sem-abri-
go triplicou na cidade de 
Braga, passando de cerca 
de 10 a mais de 30. A 
pandemia arrastou, 
além de um problema 
de saúde pública, mui-
tos problemas sociais. 
"As dificuldades das fa-
mílias e a falta de recur-
sos são os principais fa-
tores que justificam o 
aumento", disse o presi-
dente da delegação de 
Braga da Cruz Vermelha 
Portuguesa, Armando 
Osório. 

Alojamento local 
acomoda pessoas 
sem vaga em abrigos 
Alguns chegam a ficar por 
três meses. Proprietários 
com quebras de procura 
defendem plataforma com a oferta 

Tomás Guerreiro 
locais@jn.pt 
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Rui é divorciado, tem três filhos, duas netas e quer voltar a ser independente 

REPORTAGEM --------

 

Saiu dos 
foi viver 

°off ociros 
cara a rua 

Sem-abrigo de Setúbal quer endireitar a vida em Braga 
mas não tem rendimentos. Escreve um livro há 11 anos 

como funciona a seleção de 
alojamentos de emergên-
cia. Bruno Vial, dono do 
hostel SIR Manuel, explica 
que quando trabalha com a 
SS cobra "180 euros men-
sais por pessoa". Nos últi-
mos meses, não recebemos 
solicitações, mas era um 
bom ganho na época baixa", 
lembra. O dono defende a 
criação de uma plataforma 
que permita ao AL comuni-
car à SS o preço e a disponi-
bilidade de camas. 

Eduardo Martins, presi-
dente da Associação do Alo-
jamento Local, vê com bons 
olhos a prestação de servi-
ços de alojamento a benefi-
ciários da Segurança Social, 
apesar de não conhecer ca-
sos concretos. 

Segundo a SS, "existem 31 
alojadores disponíveis no 
distrito de Braga e as situa-
ções são normalmente re-
solvidas no próprio dia". 
Quanto ao método de distri-
buição de pessoas pelos di-
versos alojamentos, a insti-
tuição argumenta que "pas-
sa pelas condições de aloja-
mento, o valor e a disponi-
bilidade para alojamento de 
emergência 24 horas". 

"Estou 
a tentar 
juntar 
dinheiro 
e sair 
daqui. As 
condições 
são boas, 
mas há 
muita 
gente 
problemá-
tica" 

Rui 
Sem-abrigo 

NA RUA POR OPÇÃO 

No concelho de Braga exis-
tem 24 sem-abrigo por op-
ção. "Estes utentes têm per-
cursos longos de dependên-
cias, mantendo consumos 
ativos. Estão a ser acompa-
nhados e apoiados ao nível 
da alimentação e medica-
ção", disse fonte da Segu-
rança Social. 

No contrato de hospeda-
gem entre o utente e um 
CAES da cidade, está escrito 
que "o utente deverá entre-
gar aparelhos eletrónicos 
antes da hora do recolher " e 
"não pode hostilizar a reli-
gião católica e os seus fun-
damentos".• 

POBREZA  A falta de vagas 
nos centros de acolhimen-
to, devido às circunstâncias 
impostas pela Direção-Ge-
ral da Saúde por causa da co-
vid-19, está a levar a Segu-
rança Social (SS) a instalar 
temporariamente sem-abri-
go em alojamentos locais. A 
ideia agrada aos proprietá-
rios por causa da quebra de 
receita do turismo. 

Existem oito centros de 
alojamento de emergência 
social/CAES (cinco no Nor-
te do país, um no Centro e 
dois na Grande Lisboa) e 29 
acordos de cooperação para 
centros de alojamento tem-
porário, que disponibilizam 
900 camas. Os sem-abrigo 
são encaminhados pela SS e 
pela linha 144. 

"Há alojamentos de emer-
gência que se estendem por 
meses", conta Jorge Teixei-
ra, dono de um hostel de 
Braga. "Costumo ter cinco, 
seis pessoas. Prolongam o 
alojamento de seis em seis 
noites até aos três meses", 
diz. Cobra uma média de 15 
euros por noite. 

Segundo a SS, existem cer-
ca de 30 sem-abrigo e dois 
centros de alojamento em 
Braga, um pertencente à 
Cruz Vermelha Portuguesa, 
com capacidade para 47 
utentes, e outro ao Centro 
Social João Paulo II, com ca-
pacidade para 33 utentes. 

Durante os meses de ju-
lho, agosto e setembro, um 
dos CAES da cidade teve 
uma infestação de perceve-
jos e o outro ficou com a lo-
tação ocupada, obrigando a 
SS a uma maior demanda 
por quartos ou camas no 
alojamento local. 

Diversos proprietários 
com hospedagens vazias co-
mentam não compreender 

inserção de 189.66 euros, Rui 
rapidamente ficou sem dinhei-
ro para sobreviver. "A Seguran-
ça Social disse que ia arranjar 
solução", conta o homem com 
50 anos. A solução demorou e a 
Segurança Social, sem vagas 
nos centros de acolhimento de 
emergência social, suportou-
-lhe a renda do alojamento lo-
cal durante dois meses. 

Estava num quarto privado, 
passou para um dormitório 
com nove camas e seis pessoas. 
A Segurança Social conseguiu, 
finalmente, transferi-lo para 
um centro de acolhimento, so-
bre o qual Rui comenta: "As 
condições são boas, mas há 
muita gente problemática". O 
Rendimento Social de Inserção 
foi cancelado após a entrada no 
Centro de Acolhimento, pelo 
que não tem dinheiro.• T.G. 

POBREZA Rui era funcionário 
dos bombeiros de Setúbal. Em 
pânico com a covid-19, diz que 
decidiu demitir-se, ficando sem 
direito a subsídio de desempre-
go. Ficou na rua e, após meio 
ano, está num centro de acolhi-
mento de emergência social. 

Nasceu em Lisboa, viveu no 
Funchal, mas foi em Braga que 
tentou recomeçar a vida, de-
pois de se demitir. Divorciado, 
é pai de três filhos e avô de duas 
netas. Escreve um livro há 11 
anos, "Amar-te-ei depois de 
amanhã", que está agora para 
revisão na editora. 

Foi em Braga, após demitir-
-se, que alugou um quarto num 
alojamento local, até ficar sem 
dinheiro. Várias tentativas 
frustradas de encontrar empre-
go, sem subsídio de desempre-
go e um rendimento social de 
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Novos sinais 
deixam-nos ainda 
mais distantes 

PUBLICIDADE 
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PRATA  I  RE LOGIOS  r 
COMPRA AL VENDA 

DINHEIRO 
IMEDIATO' 
Conheça ~bem a 
venda c/opção de 
compra ate 24 meses! 

o-ronchising 
OURO 

Valores 
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RELATOS DE PORTUGUESES NUMA AMÉRICA DIVIDIDA 
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Giro de Itália Sporting  2-2  F. a Porto 
João Almeida 
brilha no 
contrarrelógi 
e aumenta 
vantagem 1 e 

e  13 Foi sexto e ganhou tem 
à concorrência P. 48 

Jornal de Notícias 

UM CLÁSSICO 
QUE MERECIA 
PÚBLICO 

-  •  • r 

Estádios do 
Dragão, Luz 
e Braga com 
adeptos nos 
jogos europe 

eões adiantaram-se 
dragões deram a volt 
as cederam no final P. 4 e 

ti-

 

DGS aceita teste de 
15% da lotação P. 43 

Drogas, armas e pedofilia 
sem controlo na Darknet 
Polícias do cibercrime comparam facilidade 
de compra e venda à de um site como o OLX 

Há casos de transmissão em direto de abusos 
sexuais a menores, com clientes a pagar Paginas 16 e 17 

NAT. Esperou 
18 dias pelo 
código da 
StayAway 
Covid P.10 

Gondomar 
Cem anos 
de um bairro 
que se sente 
esquecido P.20 

As vidas que 
o Orçamento 
do Estado 
toca mas 
não muda 

Guia, professor, 
dono de restaurante 
e enfermeiro avaliam 
medidas para 2021 P. 6 

Pobreza 
Casas de 
alojamento 
local recebem 
sem-abrigo P. 26 
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Arouca terá maior ponte pedonal suspensa do Mundo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1f3c29e0-40de-48e5-9f20-

1dd6f08549ad&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A maior ponte pedonal suspensa do Mundo pode abrir ainda este ano em Arouca. A enorme
construção da 516 metros de comprimento sobre o Rio Paiva vai chamar milhares de visitantes de
todo o Mundo.
Declarações de Margarida Belém, presidente CM Arouca, Sérgio Caetano, SOS Rio Paiva.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-10-17 13:58
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Fazer as famílias contentes 
com a mesma carga fiscal
Governo vai dar mais dinheiro no próximo ano... e cortar depois no reembolso do IRS

Ana Sofia Santos

Como deixar as famílias con-
tentes e mais disponíveis para 
gastarem em serviços ou bens 
e, ao mesmo tempo, apoiar a 
retoma da economia sem ali-
viar a carga fiscal?

A resposta do Governo para 
o dilema é a redução das ta-
xas de retenção na fonte do 
Imposto sobre o Rendimento 
Singular (IRS) no próximo 
ano, colocando mais dinheiro 
na carteira dos portugueses 
todos os meses, num efeito 
temporário que se vai esfu-
mar no momento de fazer 
contas com o Fisco, em 2022. 
É que o reembolso futuro do 
IRS decresce na mesma pro-
porção do corte nas taxas (no 
caso de ter de pagar, além dos 
descontos já feitos, prepare-
-se, porque a fatura será mais 
pesada). O prometido corte no 
IRS ficou, portanto, na gaveta.

Segundo o Executivo, as taxas 
deverão descer, em média, 2%. 
Mas, sem serem conhecidos os 
novos valores, não é possível 
calcular o impacto real no ren-
dimento disponível. Só depois 
do Orçamento do Estado para 
2021 (OE-2021) ter passado 
pelo crivo da Assembleia da Re-
pública (assim haja acordo dos 
partidos) poderá ser estimado o 
alcance da medida, já que está 
prevista a publicação das tabe-
las atualizadas em dezembro (a 
tempo de serem aplicadas logo 
a partir de janeiro).

Esta margem de manobra é 
fruto de uma cativação muito 
superior à fatura fiscal efeti-
vamente paga. Em 2018, os 
escalões do IRS foram des-
dobrados de cinco níveis de 
rendimento para sete, o que 

obrigou a um ajustamento 
nas tabelas de retenção, mas 
a descida do imposto não foi 
toda refletida nos salários e 
nas pensões líquidas. Para 
2021, afirmou esta semana o 
secretário de Estado Adjunto 
e dos Assuntos Fiscais, An-
tónio Mendonça Mendes, a 
intenção é baixar de novo esse 
diferencial, “com maior inten-
sidade”. O governante indicou 
ainda que o foco serão os con-
tribuintes com rendimentos 
de trabalho dependente, pois 
nas pensões existe já uma 
“correspondência quase per-
feita” entre a taxa de retenção 
e a taxa efetiva. Note-se, po-
rém, que uma larga franja da 
população não vai aperceber-
-se desta mexida, pois quem 

tem menores rendimentos 
está isento de IRS (em 2020, 
o limite são €659 euros por 
mês, valor que deverá subir 
em função da atualização do 
salário mínimo nacional).

Ao todo, de acordo com o 
Governo, ficarão do lado dos 
contribuintes mais €200 mi-
lhões, o mesmo valor que de-
verá ser disponibilizado pelo 
IVAucher, que vai funcionar 
como um vale de desconto em 
despesas de restaurante, aloja-
mento e cultura e só poderá ser 
usado nas mesmas atividades. 
Também com esta inovação, 
o Governo de António Costa 
ambiciona um duplo efeito (ou 
triplo, se somarmos os ganhos 
no combate à fuga fiscal via re-
gisto das faturas): ‘dar’ liquidez 

extra às famílias e apoiar três 
dos sectores de atividade mais 
afetados com a crise provocada 
pela pandemia de covid-19.

Aliás, a evolução do surto em 
Portugal será determinante 
para o sucesso deste mecanis-
mo, já que a escalada do nú-
mero de infetados pode levar 
à adoção de novas restrições, 
além de condicionar a vontade 

de frequentar locais onde se 
poderá estar mais exposto.

Há ainda outra novidade no 
que respeita ao IVA. A pro-
posta de Orçamento prevê a 
possibilidade de descontar, 
no IRS, 15% do valor do IVA 
das despesas com ensino des-
portivo e recreativo, clubes 
desportivos e inscrições em 
ginásios, tal como já acontece 
com as faturas de restauração, 
alojamento, mecânicos, cabe-
leireiros e veterinários (mas 
mantém-se o limite de €250 
por agregado familiar).

Mais uma vez, com esta me-
dida, o Governo agrada aos 
contribuintes singulares (que 
se querem manter em forma) 
e exerce um maior controlo 
sobre os impostos pagos por 
este sector de atividade.

Por outro lado, é avançada 
uma alteração no regime fiscal 
da afetação e desafetação dos 
imóveis à atividade empresari-
al, deixando de fazer depender 
a isenção de mais-valias da co-
locação da casa no arrenda-
mento habitacional durante 
cinco anos. Esta medida tem 
importância, em particular 
para o sector do alojamento lo-
cal, pois dada a menor procura 
por parte de turistas há quem 
queira abandonar o negócio. 
Caso vá em frente o novo regi-
me, ficam apenas obrigados a 
acrescentar ao rendimento tri-
butável os custos que tenham 
deduzido no âmbito da ativida-
de e não podem vender os imó-
veis nos três anos seguintes.

A proposta do OE-2021 in-
dica que o IRS deverá render 
acima de €13,4 mil milhões, 
mais 1,6% face à estimativa de 
execução para 2020 e mais 
quase 1,9% em relação a 2019. 

assantos@expresso.impresa.pt

Uma larga franja da 
população não sentirá 
o corte na retenção 
de IRS, pois quem tem 
baixos rendimentos 
está isento de imposto

Maior liquidez vai estimular o consumo interno, acredita o Executivo FOTO JOSÉ FERNANDES
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Deixem as 
empresas 
em paz!
LUÍS MARQUES E14

Os 
Nobel da 
Economia
RICARDO REIS, 
LUÍS CABRAL  
E LUÍS GASPAR 
E5eE29

Até no melhor pano  
alemão cai a nódoa
FRANCISCO LOUÇÃ E5

> Dicas 5 estratégias 
para criar uma rede de 
contactos à distância E28

> Maria João 
Navarro 
é a gestora 
de 
território 
da Zircon 
Medical 
Portugal 
E28

PATRIMÓNIO PÚBLICO 
GANHA VIDA Imóveis 
abandonados estão 
a ser mapeados para 
novas utilizações E25

10 profissões 
que ganharam 
com a 
pandemia E26

Donos da Brisa 
procuram 
novos negócios 
em Portugal E3

O que muda 
nos impostos 
para empresas 
e famílias E10

O que dizem 
economistas 
sobre o 
Orçamento? E12

Supervisor e banca discutem 
como financiar Novo Banco 
sem danificar solidez E13

Pensões 
ainda não 
recuperaram 
da troika E14

Portugal é dos 
que menos 
gasta contra  
a crise E6

Pedro Siza Vieira  
Ministro da Economia

“SEM 
ORÇAMENTO, 
O PAÍS NÃO 
MORRE, MAS 
ATRAVESSA 
A CRISE EM 
MUITO PIORES 
CONDIÇÕES” E8
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Justiça 
angolana 
investiga 2,3 
mil milhões  
de dólares

Em causa está um 
pagamento feito pela 
Sonangol a favor do 
empresário sinobritânico 
Sam Pa E30

Ao contrário da crise  
de 2008, em que os preços 
da habitação caíram  
em média 10%, agora  
não param de aumentar

Porque é que 
os preços das 
casas não 
caem apesar 
da crise?

Portugal teve a quinta maior su-
bida da UE em custos de habita-
ção em pleno confinamento. As 
baixas taxas de juro, as morató-
rias de crédito e o lay-off podem 
estar na base deste inesperado 
boom imobiliário. E18

Apoio 
social não 
garante 
mínimo  
do limiar 
de pobreza

OE-2021

Trabalhadores independentes e 
informais, dois dos grupos mais 
afetados pelos impactos da pan-
demia, poderão não alcançar o 
rendimento de €501,16, apon-
tado como referencial no novo 
apoio ao rendimento. Governo 
tem apresentado a medida como 
uma resposta de crise “para ga-

rantir que ninguém fique abaixo 
do limiar de pobreza”, precisa-
mente €501. Precários Inflexí-
veis e Bloco de Esquerda dizem 
que apoio é mais penalizador do 
os que agora vigoram. Governo 
defende que o valor nunca foi 
definido como mínimo para to-
dos os profissionais. E14

No Santander pode ganhar um smart.
Sempre que usar os seus cartões ou domiciliar  novos débitos diretos, 
habilita-se a ganhar  um dos três smart EQ fortwo 100% elétricos.
Campanha válida de 1 de outubro de 2020 a 31 de janeiro de 2021.
Concurso Publicitário n.º 81/2020 autorizado pela SGMAI. Prémios não convertíveis em dinheiro.
Consulte o regulamento e informe-se em santander.pt.

ASSINE O
EXPRESSO DIGITAL

POR APENAS 6€/MÊS
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PSD revela 
um "buraco 
negro" 
em Fátima 

Governo admite que 
a situação é "difícil" e 
aponta apoios à retoma 

CRISE  O PSD defendeu, on-
tem, no Parlamento, que se 
vive "um buraco negro" em 
Fátima, com a quebra no tu-
rismo religioso acima dos 
90%. E o Governo reconhe-
ceu a "situação difícil", des-
tacando os apoios à retoma 
que já foram aprovados. 

"Fátima é uma alavanca 
do turismo nacional. Agora, 
há um buraco negro em Fá-
tima para os próximos 
anos", alertou o deputado 
social-democrata Duarte 
Marques, num debate de ur-
gência, em que afirmou 
que, se "as praias já abri-
ram", o turismo religioso 
demorará anos a recuperar. 

No final do debate, o depu-
tado do PSD considerou que 
a maioria dos partidos reco-
nheceu a especificidade dos 
problemas de Fátima. 

A secretária de Estado do 
Turismo, Rita Marques, ad-
mitiu que a situação especí-
fica de Ourém foi identifi-
cada pelo Governo, logo no 
início da pandemia. "Desde 
então, tem havido um es-
forço extraordinário de to-
dos para mitigar os efeitos 
da pandemia", salientou. 

Rita Marques reconheceu 
que "o diagnóstico não é po-
sitivo", com taxas de de-
semprego e quebras na ati-
vidade hoteleira superiores 
à média nacional. E garantiu 
que já foram concedidos 
apoios de 43 milhões de eu-
ros, nomeadamente através 
de linhas de crédito. 

Turismo caiu 90% Página 19
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Situação em Portugal 
Boletim da DGS de 16 Casos confirmados por ARS 
de outubro, com variação 

Casos dia 

    

Últimos 8 dias (Região Norte) 

 

por 

     

face ao dia anterior Var. Var. % 

 

3000 

       

Norte 37 157 (+1350) +3,8% 71 

    

2608 

  

95 902 (+2608) 71 
2500 

     

1500 880 1350 
Centro 7834 (+323) +4,3% 

casos confirmados +2,8% 
Lisboa VT 46 246 (+725) +1,6% 71 2000 

     

média/dia 1146 1200 
1001 

  

Alentejo 1914 (+150) +8,5% 71 1516 
1500 

     

920 
900 

713 

 

37 687  (+1602) 
casos ativos +4,4% Algarve 2124 (+44) 

Açores 310 (+4) 

+2,1% 

+1,3% 

71 

71 1000 

     

600 

625 602 689 

  

2149 (+21) 71 Madeira 317 (+12) +3,9% 71 500 

     

300 

  

mortos +1% 

   

2 

            

O 
2 mar 10 abr mai jun jul ago set 16 out 9 10 11 12 13 14 15 16 Óbitos por ARS 

   

56 066 (+985) ;1 

          

recuperados +1,8% Var. Var. % 

 

Internados 

      

Norte 944 (+10) +1,1% 

 

—  Total — Nos cuidados intensivos 

    

+Internados nos últimos 8 dias 

   

1015 (+22) 
internados 

1 
+2,2% 

Centro 277 (+2) +0,7% 

+1,1% 

71 

71 

1500 
1302 

     

1100 

 

Lisboa VT 866 (+9) 

    

1200 

       

Alentejo 26 (=) 

       

1015 

 

1015 
144 (+5) íl Algarve 21 (=) 

nos cuidados intensivos +3,6% 
Açores 15 (=) 

  

900 

      

1000 25% 
957 

   

Madeira 0 (=) 

  

600 

      

916/ 

              

900 877 

 

em vigilância pelas 
autoridades de saúde 

+0,4% 

   

300 229 

      

831  

         

• 144 811 E E 

    

20 

        

18 mar 16 abr mai jun jul ago set 16 out 
800  

9 10 11 12 13 14 15 16 

   

SABER MAIS 

1,4 doses dia 19 
Já chegaram a Portugal 
789 mil doses de vaci-
nas contra a gripe e, na 
segunda-feira (dia em 
que arranca a segunda 
fase de vacinação), se-
rão 1,4 milhões de do-
ses, anunciou Graça 
Freitas, garantindo que 
há vacinas suficientes 
para iniciar a segunda 
fase da campanha. 

FONTE: DGS-RELATÓRIO DE SITUAÇÃO -  DADOS ATÉ 15 DE OUTUBRO INFOGRAFIAJN 

mana, vão chegar estagiá-
rios de enfermagem, acom-
panhados pelos professores 
às unidades, por acordo en-
tre as autoridades de saúde 
regionais e as respetivas es-
colas de enfermagem. O nú-
mero de alunos escolhidos 
ainda não está fechado. 

da Associação Nacional de 
Hospitalização Privada, Ós-
car Gaspar, referiu que "os 
hospitais privados têm ou-
vido as declarações públicas 
dos responsáveis do Minis-
tério da Saúde e aguardam 
com expectativa e sentido 
de serviço os termos em que 
se entenda que a sua parti-
cipação é útil". • 

Mortes nos lares 
A covid-19 já matou 
860 pessoas residentes 
em lares de idosos. De 
acordo com a DGS, do 
total de óbitos, 349 fo-
ram na região Norte, 
333 em Lisboa e Vale 
do Tejo, 152 no Centro, 
20 no Alentejo e seis 
no Algarve. 

INE 

40% dos 
doentes não 
sabem quem 
os infetou 

Alunos de enfermagem vão reforçar unidades de saúde 
pública. País bate novo recorde: 2608 casos e 21 óbitos 

Inês Sehreek 
ines@jn.pt 

de Médicos de Saúde Públi-
ca - que tem denunciado as 
dificuldades das equipas 
para fazerem os inquéritos 
epidemiológicos e o rastreio 
dos contactos de risco - vê 
com bons olhos o reforço 
anunciado, mas lamenta 
que aconteça tão tarde. 

"Ainda vamos recrutar e 
formar estes estudantes? 
Quando estarão prontos? 
Atendendo ao que era pre-
visível, aos alertas que fize-
mos, devia ter sido feito no 
período de acalmia", critica. 

Na conferência de im-
prensa sobre a pandemia, a 
diretora-geral da Saúde ex-
plicou que, na próxima se-

 

Vacina na primavera 
As primeiras vacinas 
contra o coronavírus 
devem chegar na pri-
mavera de 2021, "se 
tudo correr bem", pre-
vê o diretor-executivo 
da Agência Europeia do 
Medicamento. Guido 
Rasi disse que "as pri-
meiras doses para as po-
pulações de risco de-
vem chegar na prima-
vera de 2021" e que, "se 
tivermos sorte, muitos 
dos que desejam ser va-
cinados podem fazê-lo 
até o verão de 2021". 

Região Norte com 
maior acréscimo 
na mortalidade 
Desde o início da pande-
mia até ao dia 4 de outu-
bro, morreram em Portu-
gal 68 227 pessoas, mais 
7474 face à média em pe-
ríodo homólogo dos últi-
mos cincos anos, de acor-
do com o Instituto Nacio-
nal de Estatística. Se ex-
purgarmos os 2018 óbitos 
por covid-19, à data de re-
ferência, há um acrésci-
mo de 5456 óbitos por ou-
tras causas. Numa análise 
territorial, o Norte foi a 
região com "o maior 
acréscimo" no número de 
óbitos face à média dos úl-
timos cinco anos, com ex-
ceção da última semana 
de junho e as primeiras de 
julho em que foi superior 
na Área Metropolitana de 
Lisboa. Entre 7 de setem-
bro e 4 de outubro, há 
mais 867 óbitos do que a 
média, em período homó-
logo, de 2015-2019. 

Fármaco dececiona 
A Organização Mundial 
da Saúde concluiu que 
os resultados da utiliza-
ção do fármaco Remde-
sivir em doentes graves 
com covid-19 são uma 
"enorme deceção". 

OCUPAÇÃO ABAIXO DOS 70% 
Ontem, o país ultrapassou 
também a barreira dos mil 
internamentos hospitala-
res, atingindo um total de 
1015 doentes internados, 
144 dos quais em unidades 
de cuidados intensivos. A 
pressão sobre os hospitais 
voltou a ser abordada na 
conferência de imprensa, 
com o secretário de Estado 
da Saúde a informar que a 
atual taxa de ocupação de 
camas no Norte e em Lisboa 
e Vale do Tejo é de 69% nas 
enfermarias e de 67% nos 
cuidados intensivos. Há 
margem para expandir a 
resposta, mas as camas só 
devem ser ativadas à medi-
da que são necessárias, para 
não pressionar os profissio-
nais que estão dedicados à 
parte não covid, explicou. 

Questionado sobre os con-
tactos com o setor privado 
para libertar camas do SNS, 
mencionados anteontem 
pelo presidente da Repúbli-
ca, Diogo Serras Lopes limi-
tou-se a dizer que "o SNS 
tem uma relação longa com 
o setor privado e social" e 
que a prioridade é o reforço 
do SNS. Ao JN, o presidente 

na próxima semana, as uni-
dades de saúde pública vão 
ser reforçadas com estudan-
tes de escolas de enferma-
gem. Um reforço "positi-
vo", mas tardio, dizem os 
médicos de Saúde Pública. 

Quando a origem do con-
tágio por covid-19 passa a 
ser desconhecida, estamos 
perante um indicador da 
disseminação da doença na 
comunidade. Deixa de ser 
possível controlar as cadeias 
de transmissão, a subida dos 
novos casos e consequente-
mente dos internamentos. 

"É preocupante", admite 
Ricardo Mexia. O presiden-
te da Associação Nacional 

COVID  Com o número de 
novos casos a disparar, as 
equipas de saúde pública 
das regiões Norte e de Lis-
boa e Vale do Tejo já não 
conseguem quebrar muitas 
das cadeias de transmissão 
do vírus. Por ora, 40% das 
pessoas não sabem dizer de 
quem apanharam a doença, 
uma situação que "não é fa-
vorável, é preocupante", 
reconheceu Graça Freitas. 

No dia em que o país vol-
tou a bater um recorde de 
casos (2608) e registou 21 
mortes, foi anunciado que, 
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Desde 19 de março, quando entraram em vigor as primeiras medidas, foram detidas quase 60o pessoas pelo crime de desobediência 

RESTAURAÇÃO 

Multas 
vão até aos 
io mil euros 

Consumo de álcool na rua 
e falta de máscara lideram 
entre mais de 3500 multas 

Julho foi o mês 
com mais infrações 
detetadas por PSP 
e GNR Autoridades 
surpreenderam 
1503 pessoas a 
beber na via pública 

1 

O limite máximo 
para as multas apli-
cáveis a estabeleci-
mentos comerciais 
incumpridores su-
biu de 5 mil para io 
mil euros. O diplo-
ma do Governo, 
promulgado na 
quinta-feira pelo 
presidente da Repú-
blica, foca-se sobre-
tudo nos restauran-
tes. As multas serão 
aplicadas aos esta-
belecimentos que 
não cumpram nor-
mas como a lotação 
(atualmente cinco 
por mesa) o distan-
ciamento ou a mar-
cação prévia. j.v.s. 

Inês Banha 
ines.banha@jn.pt 

BALANÇO  Mais de 3500 pes-
soas e empresas foram mul-
tadas pela PSP e pela GNR, 
em três meses e meio, por 
desrespeitarem as regras 
para travar a propagação da 
covid-19. O consumo ilegal 
de bebidas alcoólicas na rua 
e o não uso de máscara nos 
transportes coletivos e es-
paços públicos fechados re-
presentam dois terços das 
infrações registadas pelas 
autoridades. 

Os dados foram fornecidos 
ao JN pelo Ministério da Ad-
ministração Interna e mos-
tram que, desde 27 de junho 
- dia em que passaram a 
existir coimas para castigar 
os incumpridores -, julho 
foi o mês em que as polícias 
detetaram mais infratores. 
Só nesse mês, foram verifi-
cadas 1671 violações às nor-
mas então em vigor, 45% 
(755) das quais relacionadas 
com o consumo de bebidas  

alcoólicas na via pública, 
proibido em todo o país. 

A proporção manteve-se, 
com ligeiras oscilações, no 
resto do verão. Em agosto, 
37% (274) das coimas fo-
ram pelo mesmo motivo. Já 
em setembro, subiu para 
47% (387) entre um total 
de 817 multas. Este mês, 
com os dias mais frios e o re-
gresso ao trabalho da gene-
ralidade da população, o ál-
cool na rua continua a lide-
rar, mas com menos pre-
ponderância: representa 
29% (87) de um total de 
295 infrações. Ao todo, 
houve 1503 pessoas sur-
preendidas quando bebiam 
na rua. 

QUEBRA ESTE MÊS 

Os números indiciam, de 
resto, que outubro poderá 
chegar ao fim com um me-
nor número global de coi-
mas do que os meses ante-
riores. Em duas semanas, 
foram registadas pouco 
mais de um terço das conta-

  

bilizadas em setembro, me-
nos de metade das identifi-
cadas em agosto e menos de 
um quinto das de julho. 

Além da proibição do con-
sumo de bebidas alcoólicas 
na rua e da obrigatoriedade 
do uso de máscara nos trans-
portes coletivos e outros es-
paços públicos fechados, são 
ainda puníveis com multa o 
incumprimento, nomeada-
mente, do distanciamento 
em locais abertos ao públi-
cos, dos horários de funcio-
namento dos estabeleci-
mentos e da lotação máxima 
de autocarros, comboios, 
barcos e metropolitano. 

Ainda assim, é o desres-
peito pelo uso de proteção 
facial aquele que, a seguir 
ao consumo de bebidas al-
coólicas na via pública, 
mais tira dinheiro do bolso 
dos infratores. Em três me-
ses e meio, foram 827 as 
pessoas multadas por não 
usarem máscara: 23 em ju-
nho, 365 em julho, 185 em 
agosto, 187 em setembro e  

67 já este mês. No total, 504 
foram surpreendidas em lo-
cais como salas de espetá-
culo e locais de atendimen-
to ao público, e 323 nos 
transportes públicos. Por 
45 vezes, foram também 
detetadas demasiados pas-
sageiros nos transportes fis-
calizados. 

CENTENAS DE DETIDOS 

De acordo com a lei em vi-
gor, o valor das coimas varia 
entre 100 e 500 euros no 
caso das pessoas singulares 
e, desde ontem, ente os mil 
e os 10 mil euros para enti-
dades coletivas (ler caixa). 

Quando não sejam respei-
tadas as ordens policiais, os 
infratores incorrem ainda 
num crime de desobediên-
cia. Desde 19 de março, dia 
em que entraram em vigor 
as primeiras medidas restri-
tivas, foram detidas quase 
600 pessoas. A pena pode 
chegar a um ano e quatro 
meses de prisão ou até 160 
dias de multa.•  

pessoas e entidades multa-
das por não respeitarem as 
normas em celebrações e 
outros eventos, 168 das 
quais em julho. Este mês, já 
houve mais coimas (is) do 
que em setembro (14). 

/// 111  
—FT1- —FM 
estabelecimentos comer-
ciais multados por violação 
dos horários de funciona-
mento, reduzidos durante a 
pandemia. Houve ainda 350 
coimas por incumprimento 
das regras de ocupação. 

À LUPA 

Milhares arrecadados 
Atendendo ao valor das 
multas, o Estado pode ter já 
arrecadado, neste âmbito, 
354 300 euros. Se a todas as 
coimas aplicadas correspon-
desse a quantia máxima - o 
que é improvável - seriam, 
pelo menos, quase 1,8 mi-
lhões de euros. 

Valor repartido 
Segundo o decreto-lei em 
vigor, o valor de cada coima 
é repartido entre o Estado 
(50%), a Secretaria-Geral do 
Ministério da Administra-
ção Interna (25%) e a enti-
dade físcalizadora (25%). 
Além da GNR e da PSP, 
também a ASAE, a Polícia 
Marítima e as polícias mu-
nicipais podem fiscalizar. 

Beneficio previsto 
O valor da multa é sempre o 
mínimo -100 euros nas 
pessoas individuais e mil 
nas coletivas - quando 
quem infringe opte por pa-
gar voluntariamente. 

4 1 
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Descontrolo pode ditar DGS admite 
reduzir período 

recolher obrigatório de isolamento dos 
contactos de risco 

Todas as medidas estão em cima da mesa, afirma Marcelo Rebelo de 
Sousa. "Violência imensa" do confinamento pode repetir-se, diz Costa 

z Maioria tem doença entre 7.° e 9.° dia, mas é 
preciso mais evidência Infetados terem alta 
antes dos que os rodeiam "parece ironia" 

Inês Sehreek 
ines@jn.pt 

dade de apresentar um tes-
te negativo. A alteração veio 
colocar dúvidas sobre os pe-
ríodos de isolamento que 
deixam, assim, de ser iguais 
para todos. 

Chefes de Estado e de Governo reforçam apelos aos portugueses para que contenham a pandemia de covid-19 

Alexandra Figueira 
afigueira@jn.pt 

StayAway 
descarregada meio 
milhão de vezes 

brutal da situação - que não 
desejamos, esperamos que 
não aconteça, está muito 
nas mãos das pessoas - tudo 
oque tiver que ser decidido 
é decidido. E há graus pro-
gressivos de intervenção", 
disse Marcelo Rebelo de 
Sousa, no Algarve. 

Um grau elevado de inter-
venção, disse o presidente 
da República, é o "recolher 
obrigatório para a atividade 
económica, nomeadamen-
te comercial e serviços", 
como o que já existe em 
França ou na Bélgica. 

Um recolher obrigatório 
só pode ser decretado se a 
Assembleia da República 
autorizar o Governo a de-
clarar o estado de emergên-
cia, como sucedeu entre 18 
de março e 2 de maio. Para 
já, e desde dia 15, o país está 
em situação da calamidade. 
Só o estado de emergência, 
previsto na Constituição, 
permite restringir liberda-
des como a de circulação, na 
geografia (por exemplo, 
não sair do concelho) ou 
temporal (caso de um reco-
lher obrigatório). 

"Ninguém quer que se vá 
para essas formas radicais. 

DOIS DIAS 

DIFÍCIL CONHECER INVISÍVEL 

Graça Freitas explicou que 
não se pode confundir casos 
infecciosos com casos em 
período provável de incuba-
ção. E que a alteração da 
quarentena dos primeiros, 
em determinadas situações, 
resulta da evidência cientí-
fica. "Ao fim de dez dias, 
praticamente já não conta-
giam." Diferente é a situa-
ção dos contactos de risco, 
que podem ter o vírus sem 
que este se manifeste, mes-
mo com testes negativos. 
Há uma "zona cinzenta" 
que é mais difícil de conhe-
cer, referiu. 

A diretora-geral da Saúde 
admite que podem surgir si-
tuações irónicas. Por exem-
plo, numa família com dois 
casos positivos com doença 
ligeira, estes podem ter alta 
ao fim de dez dias, enquan-
to os seus contactos de ris-
co, na mesma casa, terão de 
esperar mais uns dias. "Pa-
rece ironia", diz, mas "de-
pende do nosso conheci-
mento da doença. E é mais 
fácil conhecer aquilo que se 
vê", sublinhou. • 

PREVENÇÃO  A Direção-Ge-
ral da Saúde admite reduzir 
otempo de isolamento pro-
filático determinado para 
os contactos de alto risco, 
que se mantém nos 14 dias. 
Para isso, é necessário que 
se comprove o que já vem 
sendo descrito, de que a 
maior parte das pessoas em 
período de incubação expri-
mem a doença entre o 7.° e 
o 9.° dia após o contacto 
com o infetado. 

"A mediana está entre o 
7.° e o 9.° dia. Se a ciência 
continuar neste sentido, 
nós vamos conseguir ante-
cipar a saída destas pessoas 
e diminuir o período de iso-
lamento profilático", afir-
mou Graça Freitas, em res-
posta a uma questão do JN 
na conferência de impren-
sa diária sobre a covid-19. 

Esta semana, a DGS emi-
tiu uma norma que reduz 
de 14 para dez dias o isola-
mento dos infetados, desde 
que sejam assintomáticos 
ou tenham doença ligeira, 
que permaneçam sem febre 
e apresentem melhorias 
em três dias consecutivos. 
Nestes casos, por decisão 
médica, o doente recebe 
alta e pode voltar ao traba-
lho ou à escola sem necessi-

 

Para isso, é preciso que as 
pessoas façam um grande 
esforço para que pequenas 
medidas, mais limitadas, se-
jam eficazes", acrescentou 
opresidente da República. 

Desde que António Costa 
anunciou que seria obri-
gatória, a StayAway Co-
vid, foi instalada meio 
milhão de vezes. Em dois 
dias, o número de descar-
gas subiu de 1,4 milhões 
para 1,9 milhões. Este não 
é, todavia, igual ao núme-
ro de apps em funciona-
mento. Não só as pessoas 
podem desligar o blue-
tooth, sem o qual não 
funciona, como também 
a podem desinstalar. O 
INESC TEC disse ao JN 
que já foi desinstalada 
22 647 vezes. Um terceiro 
fator que pode travar a 
StayAway Covid é a falta 
dos códigos que os infeta-
dos devem inserir, para 
alertar quem tenha esta-
do próximo nos 14 dias 
anteriores. Entre o arran-
que, a i de setembro, e 8 
de outubro, foram gera-
dos 43o códigos. Até an-
teontem, só 179 doentes 
oinseriram na app. 
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Ao fim de dez dias, positivos poderão ter alta clínica 

"NÃO SOU BICHO PAPÃO" 

O objetivo não é assustar as 
pessoas, disse António Cos-
ta, à margem de um Conse-
lho Europeu, em Bruxelas. 
"Não sou um papão para 
meter medo". Mas, se não 
forem adotadas as medidas 
aprovadas esta semana, "da-
qui a uns tempos vamos ter 
que tomar medidas muito 
mais constringentes das li-
berdades, desde logo da li-
berdade de movimentos", 
como sucedeu na primave-
ra. "Foi uma violência 
imensa", admitiu. 

António Costa referia-se 
ao uso de máscara obrigató-
rio, mas também à instala-
ção da app StayAway Co-
vid. O primeiro-ministro 
garantiu que muitas críti-
cas "assentam em pressu-
postos errados", mas reco-
nheceu que "outras têm a 
ver com um entendimento 
sobre as liberdades, que ob-
viamente partilho". • 

MEDIDAS  Os chefes de Esta-
do e de Governo subiram o 
tom de alerta para os perigos 
da covid-19, ao admitirem 
que Portugal volte a confi-
nar, como sucedeu na pri-
mavera, ou seja decretado 
um recolher obrigatório. 
Com a infeção a multiplicar-
-se de forma exponencial 
(ontem, voltou-se a bater o 
recorde de novos casos), 
Marcelo Rebelo de Sousa e 
António Costa avisaram os 
portugueses que haverá 
mais restrições se a pande-
mia se tomar descontrolada. 

Anteontem, entraram em 
vigor novas medidas e, nos 
próximos dias, a Assembleia 
da República vai decidir se 
obriga, ou não, ao uso de 
máscara na rua, quando é 
impossível o distanciamen-
to físico, e a instalar a app 
StayAway Covid. Mas o po-
der político e as autoridades 
de Saúde têm salientado 
que só o comportamento 
das pessoas pode travar a 
progressão da pandemia. 

"Se isto arranca num galo-
pe e se há um agravamento 
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das multas 
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é por consumo 
de álcool 
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3500 pessoas e empresas 
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o regresso ao confinamento P.8 al0 

Marcelo já admite que haja 

Sentença Nove 
anos de cadeia 
para PSP que 
roubou armas 
de serviço P.20 

Educação 
Há docentes 
a recusar 
horários e a 
trabalhar no 
supermercado 

Alerta de 
grupo da GNR 
no WhatsApp 
decisivo 
na captura 
de fugitivo 

Cadastrado conhecido 
como "Pirata" deixou 
namorada a morrer 
à porta de hospital P.18 

Ministério reconhece 
número anormal 
de vagas rejeitadas 
nas escolas P. e e 7 

Vespa-asiática 
Porto, Aveiro 
e Coimbra 
são os mais 
ameaçados P.28 
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Precisa de 
unheiro? 

Conheça a venda 
com opção de compro! 
Pode vender o seu  ouro, 

voltar a comprá-l0, 
pagando-o até 
24 suaves 
prestações. 

VOC24 
VOO 3, • , '  ”pra 

Valores 808 256 737 
WW W.VALORES.PT 
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dr •
 1IN 

Wi,;9•-• 

1 1 

ii 

Valores continuam a subir no mer-
cado nacional e responsáveis do setor 
dizem que não há 'nenhum motivo 
para que haja uma desvalorização 
do património à semelhança do que 
aconteceu no período da troika'. 

final, a queda do tu-
rismo e a própria 
pandemia estão a ter 
um efeito quase nulo 
no mercado imobi-

 

iário, que continua 
a apresentar preços pré-covid. Os 
números falam por si. Segundo os 
últimos dados divulgados pelo 
Instituto Nacional de Estatística, 
os preços dos casas imóveis au-
mentaram 7,8% no segundo tri-
mestre de 2020. Ainda assim, ve-
rifica-se um crescimento homólo-
go 2,5% inferior ao registado nos 
primeiros três meses do ano 
(10,3%), com Portugal a registar 
a quinta maior subida de preços 
da União Europeia. 

Uma tendência que não sur-
preende os responsáveis do setor. 
Ao SOL, Luís Lima garante que 
esta subida de valores «deve-se  

ao facto de não haver nenhu-
ma justificação para que haja 
uma quebra de preços, no pa-
norama de um mercado imobi-
liário que tem estado assente 
numa valorização progressiva 
e sustentável do seu patrimó-
nio (em termos globais, pois 
nas principais cidades a esca-
lada de preços foi mais rápida 
e descontrolada do que se dese-
jaria, devido aos desequilíbrios 
que se registam entre a elevada 
procura e fraca oferta)». 

E, face a esse cenário, garante 
que, neste momento, «não há ne-
nhum motivo para que haja 
uma desvalorização do patri-
mónio à semelhança do que 
aconteceu no período da 
troika, pois desta vez não há 
excesso de oferta e a exposição 
ao crédito é muito menor» e,  

como tal, defende que «quais-
quer ajustes que se possam sen-
tir no imediato prendem-se es-
sencialmente com a correção 
de preços de ativos que já esta-
riam a ser comercializados aci-
ma do valor de mercado». 

O certo é que o valor médio da 
avaliação bancária, realizada no 
âmbito de pedidos de crédito 
para a aquisição de habitação, fi-
xou-se em 1.128 euros por metro 
quadrado em agosto, o que repre-
senta uma subida de um euro 
face a julho. E o maior aumento 
registou-se na Área Metropolita-
na de Lisboa (0,7% com o preço 
por metro quadrado a fixar-se 
nos 1.529 euros). 

Apesar de estarmos a assistir a 
urna retração da economia, o pre-
sidente da APEMIP garante que 
«continua a haver procura para 
a compra de imóveis até por-
que, a esta altura, o mercado de 
arrendamento não se posiciona 
como uma alternativa viável e 
adequada às necessidades e pos-
sibilidades das famílias». 

E o que esperar até ao final do 
ano? Para Luís Lima, não há dú-
vidas: «É muito dificil fazer pre-
visões num cenário de incerte-
za como o que estamos a viver,  

no entanto é expectável que 
haja uma contração na procu-
ra e no número de transações 
efetuadas, motivada pela ins-
tabilidade laborai que esta pan-
demia já começa a refletir». 

Fim do alojamento local? 
Com a quebra do turismo - ape-
sar de a atividade turística ter re-
cuperado em agosto, registou-se 
uma queda de 43,2% nos hóspedes 
e de 47,1% nas dormidas face ao 
mesmo período do ano passado -
uma das atividades mais penali-
zadas a par da hotelaria é o aloja-
mento local. 

Mas, para quem investiu nes-
te negócio, Luís Lima deixa um 
conselho: «Haverá decerto 
quem tenha investido no Alo-
jamento Local a contar com  

determinada rentabilidade, 
que agora não consegue arre-
cadar e, nestes casos, é prová-
vel que se assista à opção de 
venda do ativo. No entanto, 
para quem consiga suportar a 
quebra de rentabilidade, a mi-
nha recomendação iria sem-
pre no sentido da aposta no 

'Para quem 
tem imóveis 
no AL deveria 
apostar no 
arrendamento 
de longa 
duração' 
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arrendamento de longa dura-
ção», refere ao SOL. 

Uma solução que, segundo o 
presidente da APEMIP, poderá ir 
ao encontro do possível aumento 
da procura pelo arrendamento. 
«Espera-se que, perante uma si-
tuação de incerteza e em que se 
prevê que possam haver maio-
res dificuldades no acesso ao 
crédito para compra de habita-
ção, a procura pelo arrenda-
mento vá aumentar, e estes ati-
vos poderão ser uma ótimo al-
ternativa para dar resposta a 
esta demanda», acrescentando 
que, «apesar de a rentabilidade 
ser inferior àquela que seria ob-
tida no mercado de alojamento 
local, é muito mais segura, o 
que é particularmente relevan-
te neste período de incerteza  

em que não há qualquer previ-
são sobre quando o turismo po-
derá começar a recuperar». 

A verdade é que, ao contrário 
dos imóveis para venda, no caso 
do arrendamento os valores não 
param de subir. Lisboa, segundo 
um estudo da Casafari, continua 
a ser o distrito com a renda mais 
elevada do país, cujos valores su-
biram entre 0,83% e 1,63%, fazen-
do com que a renda pedida para 
um Ti seja, em média, de 916 eu-
ros; para um T2, seja de 1.111 eu-
ros; e para um T3 1.387 euros. 

No Porto, o aumento foi mais 
expressivo, oscilando entre 1,09% 
e os 10,06% e fazendo com a ren-
da de um Ti seja agora de 663 eu-
ros, de um T2 781 euros e de um 
T3 859 euros. 

Também para muitos hotéis  

que ainda estejam em construção 
a solução poderá passar por redi-
recionar essas unidades para ha-
bitação. Pelo menos é essa a opi-
nião que já foi partilhada por Mi-
guel Poisson, diretor da Sotheby's 
International Realty, que aponta 
para que «muitos hotéis já em 
construção, sobretudo em Lis-
boa e no Porto, mas também no 
Algarve, poderão nem abrir e 
serem redirecionados para uti-
lização residencial de famílias 
de classe média ou média alta». 

Tal como o SOL já avançou, 
para este ano estava prevista a 
abertura de 51 novas unidades 
hoteleiras, num total de cinco mil 
camas. A abertura está adiada 
«até a situação estar resolvi-
da», disse a Associação da Hote-
laria de Portugal (AHP). 
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Rui Moreira assina hoje no Expresso artigo sobre a TAP: "É difícil gostar de quem nos
abandona"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/10/2020

Meio: Câmara Municipal do Porto Online - Porto.pt Online
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O presidente da Câmara do Porto assina hoje um artigo de opinião no Expresso sobre a TAP, em que
critica a ausência de estratégia da companhia de bandeira nacional e "a política de abandono do Porto"
por ser um alegado "mau negócio". Rui Moreira coloca o dedo na ferida: o passivo da TAP ultrapassa
os 1,4 mil milhões de euros. Se é um "vício caro" para promover os interesses estratégicos de Lisboa,
exige que o Estado disponibilize verbas proporcionais ao Norte e às restantes regiões para
encontrarem outros operadores aéreos parceiros
 
Rui Moreira assina hoje no Expresso artigo sobre a TAP: "É difícil gostar de quem nos abandona"
 
O presidente da Câmara do Porto assina na edição deste sábado um artigo de opinião no Expresso
sobre a TAP, intitulado "É difícil gostar de quem nos abandona". Rui Moreira critica a ausência de
estratégia da companhia de bandeira nacional, "a política de abandono do Porto" por ser um alegado
"mau negócio" e coloca o dedo na ferida: o passivo da TAP ultrapassa os 1,4 mil milhões de euros. Se
é um "vício caro" somente para promover os interesses estratégicos de Lisboa, o autarca exige que o
Estado disponibilize verbas proporcionais ao Norte e às restantes regiões do país para encontrarem
outros operadores aéreos parceiros.
 
Convidado pelo semanário
 
Expresso
 
a escrever a crónica "Alma Grande" desta semana, Rui Moreira começa por avaliar o percurso errático
da TAP ao longo dos últimos anos, que chegou a transpor para o livro
 
"TAP- A Caixa Negra"
, obra em que referiu que a companhia de bandeira nacional era "a última das empresas coloniais". Há
quatro anos, o Estado tinha abdicado "de ter voz na gestão corrente e na estratégia que determinaria
o serviço a prestar", mesmo tendo recuperado a posição dominante, recorda.
 
Dominada por privados, nomeadamente pelo acionista David Neeleman, a TAP virou-se para o Brasil,
sob a administração de Antonoaldo Neves. Após a expectável "tragédia do handling", continua Rui
Moreira, o administrador deu a mão à palmatória e "concluiu que a política de abandono do Porto e a
concentração no 'hub' de Lisboa constituíra um erro crasso: a concorrência aproveitara a saída da TAP
de um importante segmento do mercado, e assegurou as ligações diretas que a crescente procura pelo
aeroporto do Porto ia viabilizando, enquanto a ponte aérea se saldara num fracasso por razões
operacionais resultantes da inadequação da frota e do esgotamento da Portela", analisa o presidente
da Câmara do Porto.
 
A inversão de rumo estava efetivamente em marcha, mas entretanto a crise bate à porta. "Com os
aviões em terra, os privados procuraram, legitimamente, mitigar as suas consequências. Nielman fez
o 'bluff' que lhe interessava: provocou o Governo, que se viu confrontado entre deixar a companhia ir
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à falência ou intervir de forma musculada".
 
Sem surpresas, diz Rui Moreira, o Estado optou pela renacionalização, "pela tentação ideológica e pelo
interesse que a TAP tem para a capital. Invocou-se, aliás, o turismo de Lisboa como argumento para
manter a companhia. Um argumento insólito, porque mal estaria Lisboa se precisasse da TAP para ser
competitiva enquanto destino turístico de excelência, e porque esquece que o Norte, o Algarve e a
Madeira também têm turismo. E não têm a TAP", escreveno artigo do Expresso.
 
Consciente de que há quem alegue que "se a TAP não oferece serviço ao Porto, é porque esse não é
um bom negócio", o presidente da Câmara do Porto rebate. "Curiosamente, o que para a TAP é mau
negócio parece ser bom negócio para a Lufthansa, companhia de bandeira que hoje transporta mais
passageiros de e para o Porto do que a TAP e não custa um cêntimo ao nosso erário público",
sublinha.
 
Rui Moreira deixa ainda outra ideia para refletir: "se a TAP deve olhar ao bom negócio, conseguirá
demonstrar que o negócio que concentra (de e para Lisboa) é bom e algum dia será sustentável?".
 
O autarca diz que ninguém ainda explicou "onde começa e termina o interesse estratégico de manter
a empresa", agora que o Estado detém agora 72,5% do capital. "Quem ficou, para já, a ganhar?
Seguramente o acionista estrangeiro (que salvou algum património e se libertou de garantias), os
bancos financiadores, e os trabalhadores históricos da TAP".
 
De acordo presidente da Câmara do Porto, as soluções para o futuro da companhia aérea portuguesa
teriam merecido mais avaliação e uma reflexão acurada. "Ninguém avaliou o custo comparado de
proceder à liquidação ordeira (envolvendo os acionistas privados e salvaguardando direitos laborais)
ou de manter esses acionistas e partir para a criação de duas novas empresas aéreas mais
sustentáveis e com um diferente grau de especialização: um operador de bandeira e um operador
intraeuropeu, como tem sucedido com outras companhias europeias".
 
No momento em que a TAP está a diminuir a frota e a devolver aviões que tinha em regime de
locação, em que perdeu "quase 200 milhões de euros em contratos de combustíveis e em cambiais", e
em que "a dívida bancária já excede 1,4 mil milhões de euros", Rui Moreira aponta também o dedo à
forma como está a ser feita a redução do quadro de pessoal. "Os sacrificados foram os trabalhadores
mais recentes, com contrato a prazo, enquanto os outros mantêm todos os seus direitos e benefícios".
 
Do Estado, a operadora área já recebeu 40% do empréstimo de 1,2 mil milhões de euros, sendo que
terá de apresentar um plano de reestruturação a Bruxelas até à primeira quinzena de dezembro.
 
No artigo de opinião, Rui Moreira cita o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos - "A TAP é do
povo português para o bem e para o mal" - para dizer que a frase "é uma lapalissada que a ninguém
comove". Isto porque, sustenta, "o que importa é perceber para que nos serve, a quantos de nós
serve. Para que não seja um vício caro, numa altura em que tantos estão a perder os seus empregos e
os seus negócios, é necessária uma reestruturação que dificilmente será feita na esfera da gestão
pública, e que dificilmente questionará velhos paradigmas".
 
Se for assumido que "o interesse estratégico é, apenas, o de promover Lisboa, então concentrem a
operação na capital mas disponibilizem verbas proporcionais ao Norte, ao Algarve, à Madeira e aos
Açores que seguramente não terão dificuldade em encontrar outros motores, e outros operadores
aéreos que apostarão na sua retoma". Se, por outro lado, "o interesse estratégico é o de garantir
ligações estratégicas às regiões autónomas e a alguns PALOP, coisa que a TAP não tem feito de forma
regular ou eficiente, então avaliem o custo e recordem-se que temos três aeroportos no continente",
propõe.
 
"E, por favor, não digam que não gostamos da TAP. É difícil gostar de uma empresa que de pouco nos
serve, que nos abandona à primeira dificuldade, e que não serve os interesses do povo", conclui Rui
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Moreira.
 
Recorde-se que, segundo os dados do último Boletim Estatístico Trimestral da Autoridade Nacional da
Aviação Civil (ANAC), reportados aos meses de abril a junho,
 
apenas um em cada 20 passageiros do Aeroporto do Porto viaja pela TAP
.
 
CMP
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Casa Memória EN2

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7f75a297-6804-4405-a2e2-

dfbe1dd2c186&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Mesmo neste quadro de pandemia, mais de 1000 visitantes quiseram conhecer a Casa Memória da
estrada maior da Europa, a Nacional 2. Foi inaugurada há um mês em São Brás de Alportel, no
Algarve. Era uma antiga casa da Junta Autónoma das estradas, escondida, degradada e sem préstimo.
A autarquia adquiriu-a, restaurou-a e homenageou os homens da terra, os cantoneiros, que
preservaram e mantiveram a estrada que liga Portugal de Norte a Sul e vice-versa.

Página 29



A30

Algarve vai esclarecer empresários sobre linhas de apoio à tesouraria
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Início B3 Algarve vai esclarecer empresários sobre linhas de apoio à tesouraria
 
Algarve vai esclarecer empresários sobre linhas de apoio à tesouraria
 
Outubro 19, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve (RTA) realiza na próxima quarta-
feira, dia 21 de Outubro, às 11h00, uma sessão informativa online com vista a esclarecer os
empresários do sector turístico regional sobre as novidades introduzidas na 'Linha de apoio à
tesouraria para microempresas do turismo Covid-19", disponibilizada pelo Turismo de Portugal.
 
Recentemente reforçada para responder às necessidades imediatas e prementes de financiamento das
microempresas, salvaguardando a sua actividade plena e o seu capital humano, a dotação desta linha
de apoio ascende agora aos 90 milhões de euros e, mediante certas condições, 20% do valor do apoio
já concedido ou do apoio a conceder pode ser convertido em incentivo não reembolsável.
 
Para o evento é www.facebook.com/turismodoalgarve/live.
 
A sessão conta com uma intervenção de boas-vindas de João Fernandes, Presidente da RTA, enquanto
os esclarecimentos sobre esta tinha de apoio serão fornecidos por Fátima Catarina, vice-presidente da
Região de Turismo do Algarve.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
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WhatsApp
 
Carolina Morgado
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TURISMO DO ALGARVE INVESTE NA VALORIZAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DE MARIM
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9ac6457d

 
O Presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, e o Diretor Regional do Algarve do
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)
 
Castelão Rodrigues, assinam o protocolo de cedência temporária do equipamento de apoio para
melhorar a experiência do visitante do Centro de Educação Ambiental de Marim, numa cerimónia a ter
lugar no próximo dia 22 de outubro, às 10h30, na sede do Parque Natural da Ria Formosa, em Olhão.
 
O investimento realizado materializa a aposta da entidade regional de turismo no Turismo de Natureza
e decorre do projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A
ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP).
 
A cerimónia será presidida pelo Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do
Ordenamento do Território, João Catarino, e contará ainda com a presença do Presidente do Conselho
Diretivo do ICNF, Nuno Banza.
 
Por: LPM
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Espaço é no parque natural 

RIA FORMOSA.  PROTOCOLO. 

Equipamentos para centro 
G  O protocolo que vai ser assi 
nado entre a Região de Turismo 
do Algarve (RTA) e o Instituto 
da Conservação da Natureza e 
das Florestas (ICNP) prevê a ce-
dência de equipamentos urba-
nos para o Centro de Educação 
Ambiental de Marim, inserido 
dentro do Parque Natural da Ria 
Formosa. 

O protocolo de cedência vai 
ser assinado, no dia 22 de outu-
bro, entre o presidente da RTA e 
o delegado regional do ICNF. 
Segundo o CM conseguiu apu-
rar junto de fonte do ICNF, os 
equipamentos que vão ser cedi-
dos pela RTA são "mesas, ca - 
deiras, recipientes para recolha 
de lixo e sinalética". 
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