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Algarve passou a ter 6 concelhos concelhos de alto risco

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=18f4e786-6e89-45ab-a607-

d7cfd4100670&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Carla Marques Cordeiro, em direto de Faro, diz-nos que há uma lista de 5 concelhos que se juntam a
São Brás de Alportel na lista dos concelhos com alto risco de contágio. Declarações de Rogério
Bacalhau, presidente da CM Faro.
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A2 Oito concelhos do Algarve em risco de se juntarem à lista ´confinamento parcial´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/11/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f6293af8

 
ÚLTIMA HORA
 
Metade do Algarve corre o risco de entrar em confinamento parcialFoto D.R.
 
O Governo vai decidir esta quinta-feira em Conselho de Ministros quais os concelhos considerados com
risco elevado de transmissão da covid-19.
 
O POSTAL identificou oito concelhos algarvios com risco elevado de transmissão da covid-19 que são,
respetivamente, Albufeira, Alcoutim, Faro, Loulé, Portimão, São Brás de Alportel, Tavira e Vila do
Bispo, aplicando o critério geral do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) de
"mais de 240 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias".
 
Caso se venha a confirmar que a atualização da referida lista nacional é feita a cada 15 dias, o período
de contagem de casos covid dos 14 dias seguintes deverá iniciar-se a partir do dia 27 de outubro.
 
Se assim for, e de acordo com os números de casos cumulativos por concelhos na região do Algarve,
que o POSTAL teve acesso junto de fonte oficiosa da DGS, poderão entrar no limite para a lista de
"risco elevado de transmissão" oito dos 16 municípios algarvios que tiveram, de 27 de outubro a 9 de
novembro (14 dias), os seguintes novos casos:
 
Albufeira não podia passar dos 100 casos*, mas somou 109 novos casos;
 
Alcoutim: 6, mas totalizou 9;
 
Faro: 147, mas totalizou 189;
 
Loulé: 165, mas totalizou 167;
 
Portimão: 134, mas totalizou 160;
 
São Brás de Alportel: 25, mas totalizou 34;
 
Tavira: 59, mas totalizou 67;
 
Vila do Bispo: 13, mas totalizou 20;
 
*Fontes/Entidades: INE, PORDATA (Última actualização a 15-06-2020), sobre a população residente
em 2019.
 
NOTA: A lista dos município com risco elevado de transmissão da covid-19 pode ser consultada em
covid19estamoson.gov e será atualizada a cada 15 dias.
 
Confinamento parcial em 121 concelhos até dia 19 de novembro
 

Página 2



Recorde-se que neste momento e até dia 19 de novembro, 121 municípios encontram-se em
confinamento parcial, aplicando-se o dever de permanência em casa, exceto para deslocações
autorizadas, como compras, trabalho, ensino e atividade física.
 
Entre as medidas especiais implementadas nos concelhos considerados com risco elevado de
transmissão da covid-19, destaca-se o dever de permanência no domicílio, exceto para os casos de
deslocações autorizadas, em que se incluem aquisições de bens e serviços, desempenho de atividades
profissionais, obtenção de cuidados de saúde, assistência de pessoas vulneráveis, frequência dos
estabelecimentos escolares, acesso a equipamentos culturais, realização de atividade física,
participação em ações de voluntariado social, passeio dos animais de companhia, alimentação de
animais, exercício da liberdade de imprensa e deslocações necessárias para saída de território nacional
continental.
 
Nestes territórios todos os estabelecimentos de comércio têm que encerrar até às 22:00, exceto
restaurantes, que têm de encerrar até às 22:30; serviços de entrega de refeições no domicílio (os
quais não podem fornecer bebidas alcoólicas no âmbito dessa atividade) que devem fechar à 01:00;
equipamentos culturais, que devem encerrar às 22:30; e outras exceções como farmácias,
consultórios e clínicas, atividades funerárias e áreas de serviço e postos de abastecimento de
combustíveis.
 
O horário de encerramento pode ser fixado pelo presidente da câmara municipal territorialmente
competente, mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de segurança,
desde que cumpridos os limites máximos estabelecidos.
 
Entre as proibições que se aplicam a estes concelhos está a realização de eventos e celebrações com
mais de cinco pessoas, exceto se pertencerem ao mesmo agregado familiar, e de "feiras e mercados
de levante, salvo autorização emitida pelo presidente da câmara municipal territorialmente
competente".
 
É permitida a realização de cerimónias religiosas e espetáculos, seguindo as regras da Direção-Geral
da Saúde (DGS), e a nível laboral torna-se obrigatório o desfasamento horário, bem como a adoção do
regime de teletrabalho sempre que as funções em causa o permitam.
 
RELACIONADO:
 
Veja aqui a lista dos 121 municípios de "risco elevado de transmissão" Covid-19
 
Já são 649 as escolas com casos confirmados das quais 49 no Algarve [Ver lista]
 
Covid-19: Morte de homem de 67 anos em Tavira eleva para três óbitos pela pandemia
 
Covid-19: Costa afasta passar para as 15:00 início do recolher obrigatório no fim de semana
 
Covid-19: São Brás de Alportel tem mais três casos positivos
 
Portugal com mais 82 mortos, novo máximo diário
 
Há 24 minutos
 
Redação
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COVID-19: Pode haver mudanças no mapa de risco

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=101a4961-e9c5-4999-b873-

018a48d99ccf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A região do Algarve poderá ver subir o número de concelhos considerados de alto risco devido à
pandemia. Sem querer revelar o número de municípios que se podem juntar aos 121 do resto do país
e ao de São Brás de Alportel, na região do Algarve, António Pina, da Associação de Municípios do
Algarve, não descarta a hipótese de o número subir com a revisão prevista para hoje do Governo.
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COVID-19: Pode haver mudanças no mapa de risco
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O Algarve pode passar a ter 6 concelhos na lista de alto risco de infeção por COVID-19. Para já só
estava São Brás de Alportel, mas agora também Faro, Portimão, Albufeira, Vila Real de Santo António
e Vila do Bispo podem entrar nessa lista de maior risco. António Pina, da Comunidade Intermunicipal
do Algarve, ainda não tem essa confirmação oficial mas diz que este é o cenário mais realista.
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Porto e Norte reforça serviço de atendimento turístico por live chat
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/11/2020

Meio: Turismo.PT Online (O) Autores: Zita Ferreira Braga

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ec144e69

 
Porto e Norte reforça serviço de atendimento turístico por live chat, "um serviço que fornece
informação correcta e fiel sobre locais que podem ser visitados" O Turismo do Porto e Norte decidiu
reforçar o serviço de atendimento turístico através de live chat, com o objectivo de tornar mais pre
 
O Turismo do Porto e Norte decidiu reforçar o serviço de atendimento turístico através de live chat,
com o objectivo de tornar mais presente e possivel "o aconselhamento aos turistas que procuram
obter informações oficiais e correctas sobre os locais que podem visitar na região com toda a
segurança".
 
Tendo em vista esta situação, Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal
salienta que "Numa altura em que entram em vigor novas medidas de combate à pandemia, é
fundamental que aqueles que nos estão a visitar, ou ponderam visitar, saibam que podem aceder a
informação segura através do turismo oficial do destino"
 
Trata-se de um serviço que estará disponível todos os dias, entre as 09 e as 18 horas, "através do live
chat disponível nos sites www.visitportoandnorth.travel ou www.visitporto.travel".
 
Partindo do Porto e Norte e saindo para o mundo, há a possibilidade de obter, informações e conselhos
em quatro idiomas: português, castelhano, francês e inglês serão os idiomas utilizados.
 
Segundo Luís Pedro Martins esta é mais uma forma de apoiar os parceiros públicos e privados da
região numa altura em que, fruto das medidas que entraram em vigor esta quarta-feira, "muitos
trabalhadores passaram a estar abrangidos pelo regime de teletrabalho".
 
"Temos o dever de apoiar os nossos parceiros que têm sido muito fustigados com os efeitos da
COVID-19", salienta.
 
Ao mesmo tempo, este reforço do atendimento em live chat procura também acompanhar um
previsível aumento da procura de informações de potenciais turistas, depois de a cidade do Porto e os
Passadiços do Paiva terem sido distinguidos a nível europeu nos "óscares" do Turismo, os World Travel
Awards. "É nosso dever assegurar uma comunicação fidedigna e segura, uma vez que é isso que
mantém a nossa credibilidade e também transmite confiança no destino aos potenciais e futuros
visitantes", assegura o presidente da TPNP.
 
Zita Ferreira Braga
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COVID-19 em Portugal - Entrevista a Elidérico Viegas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c4700842-3991-4064-b4b8-

3c390b6768e1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Entrevista a Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos da
região do Algarve.
 
Tema:
- COVID-19 em Portugal/20 hotéis do Porto fecharam portas este mês;
- Hotéis vazios optam por fechar na região norte;
- Hotelaria do Algarve muito afetada com a crise.
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Conjuntura
Pedro Crisóstomo

A restauração recuperou 
de Agosto para Setembro, 
mas continuou a enfrentar 
quebra muito acentuada, 
próxima de 30%

pedro.crisostomo@publico.pt

O turismo foi o sector mais fustigado 

pelos efeitos da pandemia em Setem-

bro, antes do agravamento da situa-

ção epidemiológica que levou o 

Governo a decidir impor novas medi-

das de con namento. 

No nal do Verão e já nos primei-

ros dias do Outono, os sectores das 

agências de viagens, transportes 

aéreos e alojamento continuaram a 

apresentar quebras muito acentua-

das, mostram dados ontem divulga-

dos pelo Instituto Nacional de Esta-

tística (INE). 

O índice de volume de negócios do 

segmento do alojamento recuou na 

ordem dos 12% de Agosto para 

Setembro, mês em que o nível da 

actividade continuou 64,4% abaixo 

do valor de Setembro de 2019. 

Só duas actividades apresentam 

uma quebra superior: o segmento 

das agências de viagem, operadores 

turísticos e actividades relacionadas, 

com uma descida de 85%, seguido 

pela área dos transportes aéreos, 

que teve uma contracção de ordem 

idêntica à do alojamento, com o mês 

de Setembro a registar uma quebra 

homóloga de 65,5%. 

As estatísticas do INE estão ajusta-

Alojamento com queda 
superior a 60% no volume 
de negócios de Setembro

das dos efeitos da sazonalidade e do 

calendário, e referem-se a um perío-

do anterior à decisão do Governo de 

reforçar as restrições nos 121 conce-

lhos de maior risco de contágio do 

novo coronavírus. 

Em termos globais, o índice de 

volume de negócios dos serviços 

diminuiu 12% em Setembro. Olhando 

para o alojamento, restauração e 

similares em conjunto, veri ca-se 

que esta foi a secção de actividades 

que mais contribuiu para essa trajec-

tória, pois aqui houve uma diminui-

ção do índice em 39% em termos 

homólogos (pouco menor do que a 

quebra homóloga que se registara 

em Agosto, de 41%). 

A restauração e similares conse-

guiu recuperar 5,9 pontos percen-

tuais no seu índice de volume de 

negócios, abrandando a quebra. 

Mas, apesar disso, continuou a apre-

sentar um dos desempenhos mais 

negativos, com uma redução de 29%. 

E como o alojamento sentiu aquela 

retracção de 64,4%, o conjunto des-

tas actividades deu “o maior contri-

buto” para a variação do índice glo-

bal do INE. 

A actividade dos transportes e 

armazenagem, que recuou quase 

24%, “foi a segunda secção que mais 

in uenciou o resultado agregado”. 

E, “apesar de melhorar três pontos 

percentuais, o desempenho dos 

transportes aéreos continuou a ter o 

impacto mais negativo deste agrega-

do”, ao registar a tal redução de 

65,5% em Setembro. 

O comércio por grosso, o comércio 

e reparação de veículos automóveis 

e motociclos diminuiu 4,7% face a 

Setembro do ano passado (menos do 

que a quebra de 6,1% registada em 

Agosto relativamente a Agosto de 

2019) e, diz o INE, retomou “a ten-

dência de recuperação que tinha sido 

interrompida” no mês anterior, ape-

sar de a actividade de revenda por 

grosso a comerciantes ou a industriais 

(o chamado “comércio grossista”) ter 

caído 5,5%, a um ritmo superior ao 

que tinha acontecido em Agosto. 

Depois das agências de viagens, 

transportes aéreos e alojamento, os 

sectores que mais caíram em Setem-

bro na comparação homóloga foram 

actividades de consultoria, cientí

cas e técnicas (-35%,) seguindo-se as 

actividades de aluguer (-31%) e a res-

tauração (-29%).

Alojamento foi um dos serviços  
mais penalizados em Setembro Página 8
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Espanha aperta controlo sanitário para entradas de viajantes no País
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/11/2020

Meio: NewsAvia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4b275ce

 
Os passageiros de voos que cheguem a Espanha provenientes de Portugal, com a exceção da Região
Autónoma dos Açores, vão ter de apresentar um teste PCR negativo à chegada a um aeroporto em
Espanha a partir de 23 de novembro próximo.
 
O Boletim Oficial do Estado espanhol (correspondente ao 'Diário da República' em Portugal) publica
nesta quinta-feira, dia 12 de novembro, a lista de zonas e países considerados de risco com vista à
entrada por via aérea ou marítima em Espanha.
 
As agências de viagens, operadores turísticos e empresas de transporte aéreo ou marítimo e qualquer
outro agente que venda bilhetes devem informar os passageiros no início do processo de venda de
venda dos bilhetes com destino a Espanha.
 
"Todos os passageiros provenientes de um país ou área em risco enumerada no Anexo II, que
pretendam entrar em Espanha, devem fazer um Teste de Diagnóstico de Infeção Activa para a SRA-
CoV-2 com um resultado negativo, efetuado nas 72 horas anteriores à chegada a Espanha", segundo a
norma publicada, que acrescenta a necessidade do documento estar escrito em espanhol e/ou inglês.
 
No caso dos países europeus e do espaço Schengen é seguido o mapa de risco elaborado pelo Centro
Europeu de Controlo de Doenças, que utiliza a taxa acumulada de notificação de casos covid-19
durante os últimos 14 dias, a taxa de resultados positivos e a taxa de testes.
 
Terão assim de apresentar um teste PCR realizado 72 horas antes da chegada a grande maioria dos
Estados-membros da União Europeia, entre os quais "Portugal (exceto a região autónoma das Ilhas
dos Açores)", ficando de fora dessa lista a Finlândia, a Grécia e várias regiões da Noruega.
 
No que diz respeito aos países terceiros, a referência básica será superar a incidência acumulada de
150 infeções por 100.000 habitantes em 14 dias, complementada pelas capacidades implementadas,
assim como está previsto no Regulamento Sanitário Internacional.
 
Neta lista estão, por exemplo, países como Cabo Verde, os Estados Unidos da América ou o Reino
Unido.
 
A Espanha registou na quarta-feira 19.096 novos casos de covid-19, elevando para mais de 1,4
milhões de pessoas o total de infetados no país desde o início da pandemia, segundo números
divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.
 
As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 349 mortes atribuídas à covid-19, tendo até
agora havido mais de 40 mil óbitos.
 
A imagem de abertura mostra a plataforma de estacionamento e embarque do Aeroporto de Tenerife
Norte, na cidade de La Laguna, ilha de Tenerife.
 
Redacção 2
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COVID-19: Portugal incluído na lista de novas restrições em Espanha. Só os Açores
escapam
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/11/2020

Meio: Executive Digest Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=59f704be

 
Os passageiros de voos provenientes de Portugal, com a exceção da Região Autónoma dos Açores, vão
ter de apresentar um teste PCR negativo à chegada a um aeroporto em Espanha a partir de 23 de
novembro próximo.
 
O Boletim Oficial do Estado espanhol (correspondente ao Diário da República em Portugal) publica
hoje a lista de zonas e países considerados de risco com vista à entrada por via aérea ou marítima em
Espanha.
 
As agências de viagens, operadores turísticos e empresas de transporte aéreo ou marítimo e qualquer
outro agente que venda bilhetes devem informar os passageiros no início do processo de venda de
venda dos bilhetes com destino a Espanha.
 
"Todos os passageiros provenientes de um país ou área em risco enumerada no Anexo II, que
pretendam entrar em Espanha, devem fazer um Teste de Diagnóstico de Infeção Activa para a SRA-
CoV-2 com um resultado negativo, efetuado nas 72 horas anteriores à chegada a Espanha", segundo a
norma publicada, que acrescenta a necessidade do documento estar escrito em espanhol e/ou inglês.
 
No caso dos países europeus e do espaço Schengen é seguido o mapa de risco elaborado pelo Centro
Europeu de Controlo de Doenças, que utiliza a taxa acumulada de notificação de casos covid-19
durante os últimos 14 dias, a taxa de resultados positivos e a taxa de testes.
 
Terão assim de apresentar um teste PCR realizado 72 horas antes da chegada a grande maioria dos
Estados-membros da União Europeia, entre os quais "Portugal (exceto a região autónoma das Ilhas
dos Açores)", ficando de fora dessa lista a Finlândia, a Grécia e várias regiões da Noruega.
 
No que diz respeito aos países terceiros, a referência básica será superar a incidência acumulada de
150 infeções por 100.000 habitantes em 14 dias, complementada pelas capacidades implementadas,
assim como está previsto no Regulamento Sanitário Internacional.
 
Neta lista estão, por exemplo, países como Cabo Verde, os Estados Unidos da América ou o Reino
Unido.
 
A Espanha registou na quarta-feira 19.096 novos casos de covid-19, elevando para mais de 1,4
milhões de pessoas o total de infetados no país desde o início da pandemia, segundo números
divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.
 
As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 349 mortes atribuídas à covid-19, tendo até
agora havido mais de 40 mil óbitos.
 
O nível de incidência acumulada em Espanha estabilizou na quarta-feira nos 514 casos diagnosticados
(menos 10 do que na terça-feira) por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, sendo as regiões com
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os níveis mais elevados a de Ceuta (1.071), Melilla (1.013), Aragão (948), Navarra (866), Castela e
Leão (846), Rioja (799), País Basco (787) e Catalunha (642).
 
A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,26 milhões de mortos no mundo desde dezembro do
ano passado, incluindo 3.103 em Portugal.
 
Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (50.365 mortos, mais de 1,2
milhões de casos), seguindo-se Itália (42.953 mortos, mais de um milhão de casos), França (42.435
mortos, mais de 1,8 milhões de casos) e Espanha (40.105 mortos, mais de 1,4 milhões de casos).
 
pub
 
Executive Digest com Lusa
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Milhares à espera de reembolsos de voos cancelados

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=84275cdd-bd89-4348-9a45-

be555d1ae388&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há milhares de passageiros também à espera do reembolso do dinheiro pago por viagens de avião
canceladas na pandemia. O prazo legal para a produção desse montante é de 7 dias, mas não é isso
que está a acontecer.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-11-12 08:41
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-12 10:29
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-11-12 07:39
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-11-12 08:42
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-12 12:31
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Lagoa e Loulé são 
plano de fundo para 
longa-metragem 
britânica
Produtoras cinematográficas inglesas e portuguesas 
juntaram-se para produzir o filme «There’s Always Hope» 
com estreia mundial marcada para o verão de 2021. 
Orçamento de um milhão de libras gerou cerca de 
100 empregos na comunidade local
Maria Simiris
maria.simiris@barlavento.pt

O guião estava escrito há três 
anos, mas as filmagens come-
çaram apenas em plena pan-
demia da COVID-19. O filme 
narra a história de vida de um 
casal britânico, que tem uma 
casa de férias no Algarve, e 
que começa a ter problemas 
no seu relacionamento. Mas 
o enredo que seria um drama, 
acabou por se tornar também 
uma comédia, e retrata os es-
forços de toda a família para 
tentar voltar a unir o casal.

Julian Hicks, CEO da Mo-
viebox Film Studio e um dos 
produtores executivos da lon-
ga-metragem, admitiu ao bar-
lavento, na apresentação à 
imprensa do filme, na tar-
de de segunda-feira, dia 9 de 
novembro, em Ferragudo, na 
sede da Spy Manor Produc-
tions, que «quando o guião 
surgiu, em 2017, já tinha pla-
neado filmar algumas cenas 
no Algarve». Isto porque a re-
gião algarvia não é uma novi-
dade nos cenários dos filmes 
produzidos por Hicks. «Vie-
mos cá há cinco anos rodar 
a primeira longa-metragem. 
Para ser honesto, original-
mente procurava sítios para 
filmar em França, mas quan-
do conheci o Algarve, por ter 
cá amigos, ficou óbvio que 
a oportunidade estava aqui. 
Depois da primeira ótima ex-
periência que tivemos, des-
cobrimos que esta indústria 

tem espaço para crescer aqui 
em múltiplos aspetos», con-
tou o produtor. Além disso, o 
cineasta considera que é mais 
fácil gravar no Algarve do 
que no Reino Unido. «Os im-
postos generosos do gover-
no e o apoio da população lo-
cal faz com que não seja mui-
to difícil juntarmos tudo aqui, 
olhando para todos os bene-
fícios. A vida no Reino Unido 
não é tão simples e o tempo 
não ajuda, nem a forma como 
as coisas são abordadas. Acho 
que filmar aqui no Algarve é 
bem mais fácil e a atitude dos 
algarvios é verdadeiramente 
encorajadora, mesmo quan-
do trabalham em tempos di-
fíceis como este que vivemos, 
e isso ajudou-nos muito tam-
bém. As Câmaras Municipais 
de Lagoa e Loulé deram-nos 
um grande apoio. Todos aju-
daram a fazer desta experiên-
cia um prazer, mesmo com to-
das as restrições» impostas 
pela pandemia.

«There’s Always Hope» 
torna-se ainda mais relevan-
te para a cultura cinemato-
gráfica na região, uma vez que 
une as produtoras britânicas  
Eagle Films e Bad Penny 
Productions com a portu-
guesa Monte Productions.  
A estas juntam-se ainda a 
mais recente empresa algar-
via ligada à sétima arte, a Spy 
Manor Productions e a já vete-
rana Production Algarve, que 
ao longo dos anos têm atraí-
do todo o tipo de produções  

audiovisuais, sobretudo do 
norte da Europa.

Filmar em plena pande-
mia, segundo Julian Hicks, foi 
mesmo o maior desafio «a vá-
rios níveis» para toda a equi-
pa. No Algarve, as gravações 
decorreram ao longo de 14 
dias. Terminaram esta sema-
na e contaram com a partici-
pação de quase 100 elemen-
tos, a maior parte residentes 
em Portugal, entre equipa téc-
nica, atores, produtores e ou-
tros. «Foi um período intenso. 
Tivemos de pensar ao porme-
nor tudo aquilo que fazíamos 
diariamente como a logística 
de transportes, alimentação 
e estadias. Tivemos de garan-
tir, durante três semanas, qua-
se 100 pessoas dentro da nos-
sa bolha, noite e dia», recorda.

Na prática, do orçamento 
total, que rondou um milhão 
de libras, 10 por cento des-
se valor foi utilizado em me-
didas de segurança e dias ex-
tra de gravações. Os produto-
res criaram uma equipa CO-
VID-19, independente, ape-
nas para garantir o cumpri-
mento das regras da Direção- 

-Geral de Saúde (DGS). Foi 
até contratado um diretor 
responsável, Otto Linden, 
que acompanhou a rodagem 
com dois médicos assisten-
tes. Harry Kunder e a filha 
Nina, da Algarve Productions, 
explicam que conter even-
tuais redes de contágio da  
COVID-19 foi a principal 
preocupação do elenco. «Es-
tivemos dentro de uma bolha 
e forçávamo-nos a estar den-
tro dela. Ficámos todos no 
mesmo hotel e ninguém tinha 
permissão para sair, mesmo 
nos dias de folga. Qualquer 
pessoa que entrasse de fora 
na nossa bolha, tinha de ser 
testada. Houve muitas restri-
ções que tivemos de impor», 
disse Harry. Um lado positivo 
desta experiência, contudo, é 
que «as pessoas ficaram mais 
próximas umas das outras.  
A equipa uniu-se e começá-
mos a sentir que estávamos 
até dentro de uma família. 
Quando gravámos a última 
cena, no dia seguinte toda a 
equipa já tinha ido embora. 
Foi muito estranho para nós. 
O que retirámos de positi-
vo podemos usar como base 
para a produção do próximo 
filme. Além disso, demos con-
fiança ao governo e à admi-
nistração central e é impor-
tante que vejam que conse-
guimos lidar com as regras e 

que não tivemos nenhum 
caso positivo nas quase 100 
pessoas, muitas delas estran-
geiras», sublinhou. 

Já sobre as escolhas dos 
municípios algarvios para ce-
nário de algumas cenas da 
nova longa-metragem, Harry 
Klunder, com 20 anos de ex-
periência no ramo do cinema 
no Algarve, explicou que foi 
um processo simples. 

«Primeiro deviso à ajuda 
que recebemos do Loulé Film 
Office, que fez com que as coi-
sas se tornassem mais fáceis. 
Fomos ter com eles, dissemos 
o que queríamos, no sítio que 
queríamos e eu sabia que eles 
iam fazer acontecer. Depois 
optámos por Lagoa para ob-
ter as paisagens de mar com 
rochas, que Loulé não tem».

Sobre a parceria entre 
a Spy Manor Productions, 
a Algarve Productions e a  
Moviebox Film Studios, o filme 
«There´s Always Hope», pare-
ce ter-se tornado no primeiro 
de muitos projetos comuns. 

«Até ser criada a Spy Ma-
nor Productions, no ano pas-
sado, eu era o único da indús-
tria aqui no Algarve. Estava 
sozinho. Tive colegas em Lis-
boa que me diziam que era 
ingénuo por estar nesta re-
gião porque o dinheiro fazia-
-se em Lisboa. Mas eu sempre 
acreditei no Algarve. Acho 

que juntos vamos ter um fu-
turo próspero neste ramo»,  
concluiu Klunder. 

Para este produtor execu-
tivo, tanto a Spy Manor Pro-
ductions, como a Algarve Pro-
ductions, «provaram ser a es-
colha certa para este projeto». 

Por fim, Vanda Everke, 
fundadora da recente em-
presa cinematográfica na re-
gião algarvia, considerou que 
a junção de cinergias «foi per-
feita e estamos mesmo felizes 
por nor termos encontrado 
uns aos outros. Quero realçar 
que a nossa parceria começou 
durante a COVID-19. Embora 
o mundo esteja a passar por 
um mau período, consegui-
mos criar algo positivo e pro-
fícuo. Estou muito contente 
com o resultado final».

A equipa regressa ago-
ra ao Reino Unido para se-
guir com as filmagens. A es-
treia de «There’s Always 
Hope» está prevista para o 
verão de 2021. O filme é di-
rigido por Tim Lewiston. 
Colm Meaney, Kate Asfield e  
Hannah Chin são alguns dos 
atores que compõe o elenco. 
Tim Hutchinson, designer no-
meado aos Óscares, o compo-
sitor Guy Farley e o editor Je-
remy Gibb fazem também 
parte da equipa. No Algarve,  
Fábio Guerreiro ficou encar-
regue pela direção fotográfica.

Manuel Baptista, Vanda Everke, Julian Hicks, Harry Klunder, Nina Klunder e Fábio Guerreiro

Loulé vai ter estúdio da 
Moviebox Film Studio

Spy Manor Productions 
e Algarve Productions 
querem criar 
série regional

Julian Hicks, fundador da produtora cinematográfica Mo-
viebox Film Studio revelou ao barlavento que já perdeu 
a conta do número de filmes que produziu. No Algarve, 
totaliza já quatro longas-metragens. Esse é um dos moti-
vos que levou o responsável a querer apostar na região. 
«Acredito que podemos continuar a produzir e a filmar 
aqui. Já conhecemos a área e as pessoas. Conhecemos o 
potencial do Algarve, estamos a conhecer os locais e já 
sabemos quais as pessoas com quem podemos trabalhar 
e qual a sua dedicação. Queremos que tenham uma opor-
tunidade connosco. Tem tudo a ver com as pessoas que 
conhecemos aqui na região e o quanto nos têm ajudado», 
afirmou. Nesse sentido e porque «a Moviebox Film Stu-
dio é uma organização que pretende ganhar o seu espaço 
na região, em termos de desenvolvimento cinematográ-
fico, estamos a procurar desenvolver um novo estúdio, 
no início do próximo ano, em Loulé. Com isso queremos 
desenvolver ainda mais o nosso trabalho internacional-
mente e de diferentes maneiras».

Vanda Everke e Harry Klunder, fundadores da Spy Manor 
Productions e da Algarve Productions, respetivamente, ti-
veram a ideia de criar um workshop para argumentistas. 
De 3 a 7 de dezembro, na sede da Spy Manor Productions, 
em Ferragudo, 10 candidatos irão aprender o que melhor 
se faz na indústria. Todavia, o objetivo principal da forma-
ção vai mais além. «Queremos apoiar e fomentar a criação 
de conteúdos autênticos, de raiz algarvia, e apelativos ao 
público internacional. O conteúdo será ainda encaminha-
do para os serviços internacionais de streaming, emissoras 
e redes para o desenvolvimento de uma série de televisão 
baseada no Algarve. A nossa iniciativa visa criar conteúdos 
regionais para serem produzidos e filmados apenas aqui. 
Queremos promover uma oportunidade para todos flores-
cermos juntos», esclareceu Vanda Everke ao barlavento.

Página 13



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 12,24 x 2,61 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 89587894 12-11-2020

Semanário Regional do Algarve

Silves solveu
dívidas bancárias
«Viga d’Ouro» P12
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Bióloga artista 
fabrica as cores 
do Algarve natural P4
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Santa Luzia vê imortalizada 
a pesca do polvo e do atum P8

COVID-19: Vítor Guerreiro 
lamenta «dupla injustiça» P11

«There’s Always Hope» 
filmado em Lagoa e Loulé P7
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Assim está a nascer o Ombria, um resort de luxo no Algarve que finta a pandemia e
atrai portugueses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/11/2020

Meio: Idealista Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=eb9be57f

 
Esta é a história do nascimento, ou do crescimento, de um resort de luxo no Algarve, em total sintonia
com a natureza. Um resort no campo, e não costeiro, que começou a sair do papel no final do ano
passado. O ruído das máquinas das obras faz-se sentir e os aidaimes são bem visíveis, e nem a
pandemia da Covid-19 pôs um travão à construção do Ombria Resort, que tem 153 hectares e está
localizado a cerca de dez minutos de Loulé. O idealista/news foi conhecer alguns "segredos" daquele
que será um empreendimento em que a sustentabilidade, a proteção do meio ambiente e o apoio ao
património local são prioridades. A ver pelo apartamento modelo (um T2) das Viceroy Residences - ao
todo serão 65, sendo que 30% já têm dono, 10% dos quais são portugueses -, o Ombria promete
fazer a diferença no setor.
 
Vamos por partes. A construção do Ombria Resort divide-se em três fases. A primeira, que arrancou
em dezembro de 2019 e tem conclusão prevista para 2022, contempla o Hotel Viceroy (de cinco
estrelas) - terá seis restaurantes, piscinas, Spa, ginásio e kids club -, as 65 Viceroy Residences, o
Centro de Conferências, o campo de golfe de 18 buracos e outras 95 unidades imobiliárias: 12
moradias, as chamadas Villas Alcedo, e 83 imóveis turísticos (apartamentos, moradias geminadas ou
em banda e moradias isoladas), designadas Oriole Village - estas 83 habitações só serão lançadas em
2021 e apenas estarão prontas em 2013.
 
Vista aérea que mostra a evolução das obras (à direita está o campo de golfe, já concluído) / Ombria
Resort
 
Depois, nas fases seguintes, entre 2024 e 2030, surgirão outras unidades imobiliárias e diversas
instalações de lazer e entretenimento, como uma área para agricultura biológica, apicultura,
observatório astronómico, piscinas aquecidas, caminhos/trilhos para passeios pela natureza ou BTT e
um clube de praia numa das praias próximas.
 
Em causa está um investimento total de cerca de 300 milhões de euros do grupo finlandês Pontos, que
detém os terrenos onde está a ser construído o complexo há cerca de uma década, tal como adianta
João Richard Costa, diretor de vendas e marketing do Ombria Resort. "Este é um projeto a dez anos.
Não prevemos terminá-lo antes de 2030", diz.
 
João Richard Costa, diretor de vendas e marketing do Ombria Resort / Ombria Resort
 
Apartamentos nas mãos dos donos 70 dias por ano
 
Nesta primeira fase de construção,os trabalhos estão a decorrer a bom ritmo, refere o responsável ao
idealista/news. Fazendo um ponto de situação, refere que estão a ser construídos o Hotel Viceroy at
Ombria Resort, que terá 76 quartos, os 65 apartamentos para venda (as Viceroy Residences), o centro
de conferências e a club house do campo de golfe. Campo esse que já está concluído - foi construído
entre 2017 e 2019.
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Destaque para o facto dos futuros proprietários das Viceroy Residences poderem usar os
apartamentos apenas durante 70 dias por ano, com direito a usufruir de todas as condições que o
hotel oferece aos hóspedes. Durante os restantes dias, os imóveis são arrendados a turistas, estando
a gestão do arrendamento a cargo da cadeia norte-americana Viceroy Hotel Group. Aos donos dos
imóveis é prometida uma rentabilidade líquida de 5% por ano durante pelo menos cinco anos.
 
"Os apartamentos, ao contrário do que acontece em muitos empreendimentos em Portugal e na
Europa, não estão separados do hotel, estão completamente integrados, e isso é um dos pontos de
diferenciação em relação aos apartamentos de outros resorts", considera João Richard Costa.
 
Chave na mão e... mobília incluída
 
Quem compra uma das Viceroy Residences não adquire apenas um apartamento, já que este é um
negócio chave na mão, ou seja, a aquisição contempla também a decoração e a mobília, que por sinal
são modernas e, claro, repletas de pequenos luxos. Isso mesmo tivemos oportunidade de constatar na
visita que fizemos ao apartamento modelo, um T2 com 146 metros quadrados (m2) de área interna e
terraço coberto de 22 m2. As vistas são de cortar a respiração e têm como pano de fundo o campo de
golfe e todo um "manto verde" que transmite calma, paz e conforto.
 
"O design de interiores é da responsabilidade da Wimberly Interiors (WATG) e é inspirado das
paisagens únicas que envolvem o resort e nas tradições locais", revela a empresa, salientando que "os
amplos espaços para confraternizar e as paredes revestidas à mão evocam memórias do design
tradicional local enquanto o esquema de cores azul/branco presta homenagem ao mais famoso padrão
da azulejaria portuguesa".
 
Os preços? Variam muito, claro, consoante as tipologias e áreas dos apartamentos. "Aumentámos os
preços em março, mesmo antes da pandemia surgir em Portugal, e a estratégia é ir aumentando à
medida que as vendas vão sendo concretizadas", explica João Richard Costa.
 
"Os T1 variam entre 368.000 e 560.000 euros e os T2 entre 680.000 e 990.000 euros, mais ou
menos", revela, salientando que há dois tipos diferentes de T1 e de T2. Os T1 podem ter cerca de 80
m2 de área fechada, mais jardins, varandas etc., ou 110 m2, sendo que alguns têm piscinas privadas
e/ou jacuzi, por exemplo. Já os T2 podem ter cerca de 145 m2 [o apartamento modelo que tivemos
oportunidade de ver] ou cerca de 170 m2. A isto há que acrescentar os terraços, que têm cerca de 20
m2.
 
São ao todo 65 as chamadas Viceroy Residences, sendo que 30% já têm dono, 10% das quais - seis
ou sete - foram compradas por investidores portugueses. Sem adiantar mais pormenores, João
Richard Costa fala em conversações avançadas com mais potencias compradores, pelo que é de
esperar que, até final do ano, sejam vendidos mais apartamentos, inclusive a portugueses.
 
Villas Alcedo, moradias personalizáveis
 
Por falar em investidores nacionais, são vários os que têm manifestado interesse em saber mais
informações sobre as 12 moradias Villas Alcedo. De momento, há no entanto apenas um potencial
comprador em vias de fechar negócio, mas é estrangeiro. Confirmando-se, a primeira das 12 moradias
deve começar a ser construída em dezembro ou janeiro de 2021.
 
"Os preços variam consoante o tamanho das casas: há com três, quatro, cinco, seis e sete quartos. A
mais barata custa cerca de 2,5 milhões de euros e a mais cara, a que tem sete quartos, cerca de
quatro milhões de euros", revela o diretor de vendas e marketing do Ombria Resort.
 
O modelo de negócio das Villas Alcedo é, no entanto, diferente do das Viceroy Residences. "São 12
lotes para moradias unifamiliares, isoladas, que são construídas à medida que se vão vendendo, ao
contrário do hotel e dos apartamentos. Vão sendo construídas uma a uma, porque são personalizadas
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para cada cliente. Há um design para cada uma, que é parecido, mas depois cada cliente escolhe os
materias, as alterações ao 'layout' etc. É também chave na mão, mas sem mobília", explica.
 
"Há muito interesse por portugueses pelas Villas Alcedo. São casas para residir o ano todo. No caso
das Viceroy Residences também há, mas mais como produto de investimento"
João Richard Costa
 
Neste caso, e ao contrário dos apartamentos, os futuros proprietários podem usufruir das moradias
todo o ano, não havendo qualquer gestão das mesmas a cargo do Viceroy Hotel Group.
 
"Há muito interesse por portugueses pelas Villas Alcedo. São casas para residir o ano todo. No caso
das Viceroy Residences também há, mas mais como produto de investimento. Ou então de férias:
pessoas que procuram um imóvel para passar uma temporada", adianta.
 
Um resort que prima pela sustentabilidade energética
 
Para João Richard Costa, o Ombria Resort é seguramente um projeto diferente. Na vertente turística
marca a diferença, desde logo, por ter um hotel de cinco estrelas. Hotel esse que será gerido por uma
reconhecida cadeia internacional que se estreia a operar em Portugal. Irá distinguir-se dos outros
também, entre outras razões, pela preocupação com a sustentabilidade energética, que contribuirá
para diminuir a pegada ambiental.
 
"Teremos um dos maiores sistemas de geotermia da Península Ibérica. Já foi montado"
João Richard Costa
 
"Teremos um dos maiores sistemas de geotermia da Península Ibérica. Já foi montado. É um sistema
composto por tubos solares, que vai permitir aquecer as águas utilizadas pelos proprietários ou pelos
hóspedes do hotel e, ao mesmo tempo, criar energia para fabricar o ar condicionado. É um sistema de
geotermia bastante inovador. Vai permitir reduzir muito as nossas necessidades de energia, que
vamos buscar à rede. Será uma redução de cerca de 70%", explica o responsável.
 
Salientando que a "sustentabilidade são muitas coisas", João Richard Costa frisa que o objetivo é "que
o resort esteja bem integrado na natureza" e que se possa "proteger a biodiversidade" do local onde
está a ser construído o complexo. Um desafio que está a ser cumprido, havendo a preocupação de
"plantar mais árvores do que aquelas que se estão a afetar". "Quando o resort estiver terminado vai
parecer que sempre lá esteve", conclui.
 
Assim é apartamento modelo das Viceroy Residences
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FINAL DE ANO INESQUECÍVEL NO HOTEL BELA VISTA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/11/2020

Meio: Litoralgarve Online Autores: José Manuel Oliveira

URL: http://litoralgarve.pt/2020/11/12/final-de-ano-inesquecivel-no-hotel-bela-vista/

 
Chef João Oliveira preparou um menu especial para a noite de Natal e Reveillon
 
O Bela Vista Hotel & Spa, hotel boutique localizado sobre a falésia da Praia da Rocha, vai manter as
suas portas abertas até ao final do ano de 2020, numa altura em que assistimos ao fecho de um
grande número de espaços de restauração e hotelaria. Cumprindo todas as normas de segurança e
proteção pelos seus clientes, visitantes e colaboradores, o Bela Vista Hotel & Spa torna-se o sitio
perfeito devido às suas características e infraestruturas, aliadas ao selo Clean & Safe.
 
Determinantes para quem procura uma experiência mais isolada e longe de aglomerados, o Bela Vista
conta com cerca de 38 quartos e suites, divididos por três edifícios distintos - o Palacete, o Bela Vista
Jardim e a Casa Azul - possibilitando um natural distanciamento social, sem ser imposto e
minimizando locais de convergência entre pessoas. Todos os serviços - Hotel, VISTA Restaurante e
Spa L'OCCITANE - permanecem em funcionamento, com o elevado padrão de qualidade e excelência
que sempre os caracterizam.
 
A caminhar para o final daquele que foi um dos anos mais marcantes da vida de todos nós, o Bela
Vista oferece um conjunto de packs e experiências para todos aqueles que queriam passar pela Praia
da Rocha para uma escapadela carregada glamour. Agora pode oferecer um pack a quem mais gosta,
para um fim-de-semana ou um pack gastronómico a utilizar no VISTA, proporcionando não só um
momento de luxo inesquecível, como está ainda contribui para o turismo e hotelaria locais.
 
Também a reta final de 2020 já está a ser preparada. O VISTA prepara dois menus icónicos que
prometem trazer um momento gastronómico, capaz de encerrar, em grande, o ano de 2020. A equipa
do restaurante, liderada pelo Chef João Oliveira, preparou dois menus deliciosos, inspirados na
cozinha nacional e mediterrânea, que procuram respeitar os sabores originais e a frescura dos
ingredientes. Uma oferta gastronómica de excelência para todos os que elegerem o VISTA para a
celebração da véspera de Natal ou para uma glamorosa noite de Passagem de Ano.
 
Para uma noite de Natal, acompanhada do melhor espirito, está programado um menu para os
amantes de bons sabores do mar e da mais tenra carne. Lavagante azul, acompanhado de legumes
biológicos e molho de citrinos do Algarve, seguindo-se um creme de aipo assado e grelhado, com
rabanada de trufa preta de inverno. Não poderá faltar o tradicional bacalhau na mesa, seguido de
vazia de novilho alentejana matutada com alcachofras, cebolinhas de inverno e jus Mediterrâneo. Para
terminar em grande, o Chef Carlos Fernandes irá preparar um conjunto de sobremesas Natalícias,
especialmente pensadas para a ocasião.
 
Para uma despedida de 2020 em grande, da maneira que este ano merece, vão ser preparados, pelas
mãos da equipa do Chef João Oliveira, um conjunto de variadíssimos pratos que vão receber o novo
ano da maneira mais inesquecível. Lavagante com abacate e caril verde, Pregado com espargos
brancos e holandês com trufa branca, Tortellinis de coelho e estragão ou Wagyu beef, cebolinhas e jus
de madeira com trufa preta, são alguns dos pratos presentes na ementa para este serão especial.
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Muitas outras surpresas estão preparadas para todos aqueles que passarem pelo Bela Vista Hotel &
SPA durante o mês de dezembro. No palacete com mais de 100 anos, hoje hotel boutique de cinco
estrelas e uma Michelin, todas as medidas foram meticulosamente afinadas para que toda a
experiência de luxo se mantenha inesquecível. No VISTA, o número de pessoas por mesa. No VISTA, o
número de pessoas por mesa foi reduzido, cumprindo toda as regras e norma de segurança
aconselhadas pela Direção Geral de Saúde e pelo Turismo de Portugal.
 
Litoralgarve
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Agências de viagens adiam 
congresso anual para data a definir 
PANDEMIAA Associação Por-
tuguesa das Agências de Via-
gens e Turismo (APAVT) adiou
a realização do seu 46.º Con-
gresso Nacional, que começaria
hoje, em Aveiro, para data a de-
finir, dada a crise pandémica,
disse fonte oficial à Lusa. 

“Em face de todos os cons-
trangimentos e limitações de-
correntes da actual crise pan-
démica, vemo-nos forçados a
cancelar o nosso congresso a -
nual deste ano”, disse fonte ofi-
cial da APAVT, quando questio-
nada pela Lusa. 

O congresso, que todos os
anos junta várias centenas de

agentes económicos ligados ao
sector do turismo, estava pre-
visto decorrer a partir de hoje
e até domingo, de novo em
Avei ro, cidade que, em 2016, já
tinha sido anfitriã deste evento. 

“Esta foi, naturalmente, uma
decisão muito ponderada e
muito debatida com os nossos
parceiros da cidade de Aveiro e
do Turismo Centro de Portugal,
tendo-se chegado à conclusão
de que não há alternativas”,
acrescentou. 

Questionado, também, por
uma nova data, a mesma fonte
acrescentou que ainda não está
definida, tendo em conta a crise

com o ressurgimento em força
da COVID-19. 

A 2 de Março, a APAVT reve-
lou, na apresentação, em Lis-
boa, que o seu 46.º congresso
em Aveiro teria como mote “A
Modernidade de um Mundo
Antigo”.

Nesse dia, o presidente da as-
sociação, Pedro Costa Ferreira,
considerou que este ano seria
a altura de se chamar a atenção
“para a necessidade de se lutar
pela modernidade, num mun -
do cada vez mais antigo”.

“Antes de tudo mais, o tu-
rismo não gosta de intolerância,
não gosta de barreiras à circu-

lação, não gosta de fronteiras
fechadas, gosta de tolerância de
proximidade entre os povos, de
solidariedade e de alegria de vi-
ver em conjunto”, explicava Pe-
dro Costa Ferreira, a 2 de Março,
antes do primeiro Estado de
Emergência. 

Para esta reunião magna do
sector em Aveiro, estava pre-
vista ainda, entre outros, a dis-
cussão da sustentabilidade do
planeta, dos destinos turísticos,
dos negócios, das políticas pú-
blicas, nomeadamente cama-
rárias, bem como a “necessida -
de de gestão correcta da pres-
são turística”. |
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familiar por oposição às 
SA com uma estrutura 
governativa mais com-
plexa. 

No entanto, a prátka 
tem vindo a demonstrar 
que as SQ são cada vez 
mais utilizadas por in-
vestidores e não apenas 
por grupos familiares. 
Por este motivo, e pre-
tendendo o legislador 

alargar a incidência de IMT, impunha-
-se a uniformização do regime aplicá-
vel às SQ e às SA, na medida em que 
não se vislumbra qualquer justificação 
para a existência de um regime fiscal di-
ferente. Com efeito, enquanto para as 
SQ basta a simples detenção de imó-
veis para espoletar a incidência de IMT, 
para as SA, nos termos da POE2021, a 

Não basta uma 
bazuca financeira 

para relançar 
a economia; é 

preciso um quadro 
legislativo e fiscal 
estável, coerente 

e competitivo. 

um momento em que se encontra em 
discussão a Proposta de Orçamento do 
Estado para 2021 (P0E2021) bem 
como o Plano de Recuperação e Resi-
liência e, sendo esta discussão inevita-
velmente enquadrada pela bazuca fi-
nanceira europeia que se aguarda com 
ansiedade, importa não esquecer a 
competitividade. No relatório sobre a 
competitividade fiscal internacional 
publicado pela Tax Foundation (1) , 
Portugal surge em 33.° lugar (num to-
tal de 36 países) como um dos países 
menos competitivos, sendo apenas ul-
trapassado pela Polónia, Chile e Itália. 
Embora não se ignore que o referido re-
latório se baseia numa análise global da 
tributação nos diferentes países e que, 
portanto, exige um estudo detalhado, a 
realidade é que a falta de estabilidade 
fiscal e a incoerência de algumas alte-
rações legislativas não potencial]] a 
competitividade. 

E a atual POE2021 é disso exem-
plo. Entre as alterações propostas na 
POE2021 destaca-se uma que atinge 
em particular o setor imobiliário, ao 
prever que as aquisições de ações de 
Sociedades Anónimas (SA) passem a 
ser sujeitas a IMT quando o valor do 
ativo resulte, direta ou indiretamente, 
em mais de 50% de bens imóveis situa-
dos em Portugal que não se encontrem 
diretamente afetos a uma atividade de 
natureza agrícola, industrial ou comer-
cial, excluindo a compra e venda de 
imóveis, e quando por aquela aquisição 
algum dos acionistas fique a dispor de, 
pelo menos, 75% do capital social ou o 
número de acionistas se reduza a dois 
casados ou unidos de facto. Trata-se, 
sem margem para dúvidas, de um alar-
gamento da norma de incidência do 
IMT e, logo, de um aumento de impos-
tos que potencialmente afastará novos 
investidores mas que, acima de tudo, 
representará mais uma quebra na rela-

  

ção de confiança com 
aqueles que já investi-
ram. E, portanto, não só 
um bom exemplo da fal-
ta de estabilidade fiscal 
que tem afetado, em es-
pecial, o setor imobiliá-
rio, mas também um 
exemplo de incoerên-
cia. Com efeito, o Códi-
go do IMT (e antes des-
te o Código do Imposto 
Municipal de Sisa e do Imposto sobre 
as Sucessões e Doações) já prevê a su-
jeição a IMT da aquisição de partes so-
ciais em determinados tipos societá-
rios, nomeadamente as sociedades por 
quotas (SQ), porquanto o legisladoren-
tendeu que, historicamente, as SQ 
eram tradicionalmente o tipo de socie-
dade escolhida para deter o património  

incidência apenas ocorrerá se os requi-
sitos de afetação ou relevância dos imó-
veis no ativo social não estiverem veri-
ficados. 

Ora, se a opção do legislador fiscal 
é a de alargar o âmbito de incidência do 
IMT, atingindo um setorjá afetado, em 
2020, pela inceitezasubjacente à even-
tual alteração da legislação dos vistos 
gold, pelas alterações no alojamento lo-
cal e pelo aumento da taxa de IMT, en-
tão a proposta de alteração da lei deve 
ser coerente, uniformizando o trata-
mento fiscal aplicável a SQ e a SA. Sen-
do ambas as sociedades utilizadas por 
investidores para a realização de inves-
timentos imobiliários, devem ambas 
beneficiar de uma exclusão de tributa-
ção se os seus ativos imobiliários esti-
verem afetos a uma atividade de natu-
reza agrícola, industrial ou comercial. 
Um quesito que, em nossa opinião, a 
atual POE2021 não cumpre. 

No entanto, e estando a POE2021 
em discussão, ainda há margem para 
repensar os referidos normativos, lan-
çando-se desta forma o repto ao legis-
lador quanto a três tópicos-chave: 1) 
uniformização da norma do IMT 
quanto às SQ e SA; 2) clarificação do 
seu âmbito de aplicação em matéria de 
atividades incluídas/excluídas na ex-
ceção, bem como clarificação da sua 
aplicação transitória; e 3) um mais am-
bicioso, ode reconsiderar esta propos-
ta de alteração, assim salvaguardando 
as expectativas dos investidores e evi-
tando mais uma queda no ranking da 
competitividade. Não basta uma bazu-
ca financeira para relançar a economia; 
é preciso um quadro legislativo e fiscal 
estável, coerente e competitivo. • 

(1) Vd. "International Tax 
Competitiveness Index 2020", 
disponível em 
https://files.taxfotmdation.org/2020100 
9154525/2020-International-Tax-
-Competitiveness-Index.pdf 
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Odiana, NERA e Município de Loulé promovem encontros setoriais de empresas
agroalimentares e turismo gastronómico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/11/2020

Meio: Algarve Informativo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=41cb49f1

 
A Associação Odiana, o NERA e o Município de Loulé vão promover um conjunto de oportunidades ao
nível do financiamento, promoção e internacionalização para as PME's do setor agroalimentar e
turismo gastronómico, por via de encontros que terão lugar, em novembro, em Lagos, Vila Real de
Santo António e Loulé. Nesta iniciativa conjunta, que se insere no âmbito do Projeto INTERPYME -
Plataforma para Internacionalização das Pequenas e Médias Empresas do Algarve e das Províncias de
Cádiz e Huelva, vão ser levados a cabo três encontros empresariais subordinados ao tema
Oportunidades de Financiamento, Promoção e Internacionalização .
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Porto e Norte quer ser destino de referência mundial
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Redação
 
12. 11. 20
 
O Turismo do Porto e Norte de Portugal tem em marcha um ambicioso projeto de fazer do destino
uma das principais referências na área do turismo enogastronómico à escala mundial.
 
O presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins, revelou, por altura do Dia Mundial do
Enoturismo (8 de novembro) que "este produto estratégico está a ser estruturado em conjunto com o
IVDP e com as três Comissões Vitivinícolas da Região. No início de 2021 as cinco instituições, que
agora se unem, apresentaram ao país e ao mundo este ambicioso projeto, que se encontra em fase
final de produção. Acreditamos que este trabalho em conjunto será um passo decisivo para posicionar
o destino num estado de maturidade que permita concorrer com congéneres europeus e mundiais que
há muito exploram o enoturismo com sucesso, mas não possuem as infraestruturas, património
cultural e histórico que todo o Norte de Portugal possui, assim como as suas gentes, marca bem
distintiva de outras regiões".
 
O "cluster" dos vinhos, que potencialmente conta com mais de 400 espaços de visita na região, é um
dos principais atributos da oferta turística do destino, tendo-se verificado, nos últimos anos, um
incremento do número de quintas produtoras de vinho que se dedicam também à hotelaria e à
restauração, proporcionando experiências exclusivas à volta deste fascinante mundo. "É um produto
com enorme capacidade de atração, que facilmente conquista novos públicos, cria uma relação
emocional e, bem explorado e dinamizado, alavanca outros produtos turísticos como a gastronomia, o
turismo cultural, o turismo de natureza, o turismo náutico, de saúde e bem-estar, entre outros",
considera Luís Pedro Martins.
 
Exemplo disto são os Fins-de-Semana Gastronómicos, que terão em 2021 uma atualização do seu
conceito no sentido de potenciar, ainda mais, a relação com os vinhos. "Lembro que este projeto
envolve a participação de mais de 80 municípios e de 1.500 empresas da restauração, alojamento
turístico e experiências de enoturismo", realça o Presidente do Turismo do Porto e Norte.
 
"Estou convicto de que a oferta de novos conteúdos, a par de infraestruturas de qualidade, permitirá
fixar o turista em estadas mais prolongadas, e em períodos tradicionalmente de época baixa,
condições estas que contribuem pra o aumento dos proveitos e da receita que advém da atividade
turística", considera o presidente. Na região são já muitas as experiências de topo que arrecadam
prémios internacionais de grande notoriedade. Muito recentemente, sete experiências de enoturismo
da região arrecadaram os prémios nacionais do concurso  Best of Wine Tourism , promovido pela
Great Wine Capitals Network (Rede Mundial de Capitais de Grandes Vinhedos), o que atesta a
capacidade da região na satisfação de um cliente tão exigente como é o wine lover.
 
Ainda sobre prémios, recorde-se que na categoria de Alojamento venceu o Monverde Wine Experience
Hotel; Arquitetura e Paisagem a Quinta do Crasto; Arte e Cultura a Casa de Mateus; Experiências
inovadoras em Enoturismo a Quinta da Pacheca; Restaurantes Vínicos a Casa dos Ecos by Pedro
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Lemos e o Restaurante Barão de Fladgate, e Serviços de Enoturismo a Quinta do Vallado.
 
Tags:
 
enoturismo
 
turismo
 
turismodoportoenortedeportugal
 
portoenorte
 
Redação
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Turismo do interior desanimado com recolher obrigatório
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/11/2020

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=823f23a1

 
Os empresários turísticos do interior do país estão desanimados com o estado de emergência e o
recolher obrigatório. O turismo rural estava a dar sinais de retoma mas agora sucedem-se os
cancelamentos de reservas.
 
Há quem já não consiga pagar salários.
 
RTP
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 	Duração: 00:01:25

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 89597650

 
11-11-2020 21:07

1 1 1

Restauração em crise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b33db9cb-6f9c-468b-8f5f-

765f44a46d15&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nestes últimos dias, com as novas medidas decididas pelo Governo, a sombra de angústia agrava-se
de forma visível de dia para dia sobre o setor da restauração. Rui Paula, um dos chefes de cozinha
mais conhecidos do país e proprietário de três grandes restaurantes, deixou um desabafo que é
elucidativo da situação que se vive em todo o setor de Norte a Sul.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-11-11 21:08
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RTP 3

 	Duração: 00:02:35

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 89597442

 
11-11-2020 19:50

1 1 1

Pandemia no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4b6526fe-1269-4f23-9a71-

dd9ca790906f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há empresários do turismo do interior que já não conseguem pagar salários. Estão desanimados com
o estado de emergência e recolher obrigatório.
Declarações de Miguel Inácio, gerente da casa "Pedra Nova" de Castelo Novo, Miguel Lourenço,
Herdade da Urgueira - Perais/Rodão, Jorge Pessoa, gerente "Natura Glamping" - Alcongosta/Fundão.

 
Repetições: RTP 1 - Portugal em Direto , 2020-11-11 17:58
 RTP 3 - 3 às... , 2020-11-11 20:49
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-11-12 09:42
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-11-12 09:42
 RTP 3 - 3 às... , 2020-11-12 10:33
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João Fernandes highlighted that the Algarve was one of the first European regions to open the bathing season for 
the summer while guaranteeing ali safety conditions." 

Algarve voted Best Beach o 
Destination in Europe Bruno G. Santos 

The Algarve has once again scooped the award for the Best Beach Destination in 
Europe while Portugal and tourism businesses in the country have also dominated at 
the Europe levei awards. 

This is the seventh time 
that the region lias 
been bestowed with 
the accolade from the 

World Travel Awards, which were 
announced on 2 November. 
Often deemed to be the "Oscar? 
of the travel industry, the World 
Travel Awards, bring together 
leaders of the travel and tourism 
industry who annually partici-
pate in this initiative and vote to 
reward the best tourism offers at 
a global levei. 
Turismo do Algarve, the Algarve 
tourism board, considers the dis-
tinction achieved this year is of 
particular importance. "In a year  

as troubled as 2020, receiving this 
award and continuing to earn the 
trust of travellers from ali over 
the world is a sign of confidence 
in the future. This distinction 
recognises not only the quality of 
our beaches, but also shows that 
the Algarve continues to be a safe 
destination for holidays, comply-
ing with ali the rules defined for 
the protection of public health", 
said João Fernandes, the presi-
dent of Turismo do Algarve. 
Fernandes highlighted that the 
Algarve was one of the first 
European regions to open the 
bathing season for the summer 
while guaranteeing all safety  

conditions. "Strengthening the 
security of the destination and 
regaining the confidence of tour-
ists has been our priority since 
the beginning of the pandemic", 
said João Fernandes. 
"'There was a great joint effort 
by the whole region to put these 
measures in place, which proved 
to be essential to consolidate our 
irnage of being the Best European 
Beach Destination. Receiving this 
International distinction validates 
all this work and proves that the 
Algarve is capable of adapting 
to new circumstances, without 
altering the quality and authentic-
ity of the experiences that can be 
discovered by tourists here." 
The beauty and diversity of the 
beaches in te Algarve, the year 
round good weather and the 
opportunity to enjoy various 
activities and sports-related to 
the sea are some of the charac-
teristics most valued by those 
who choose the Algarve beaches. 
The Algarve also has 87 blue flag 
beaches and 48 beaches with fite 
necessary accessibility for people 
with disabilities. 
'Ihe awards have helped Turis-
mo do Algarve to promote the 
region to various markets while 
also highlighting the diversity 
the region has to offer visitors. 
"Together with ali those who visit 
us to discover our exceptional 
beaches, we then seek to promete 
a rich and diverse region to dis-
cover - ranging from golf, nautical 
tourism and nature tourism, to 
culture and gastronomy in the re-
gion," concluded João Fernandes. 
While the Best Beach Destina-

  

tion in Europe Award is seen as 
a highlight, the region and Portu-
gal as a whole also picked up a 
whole host of awards this year. 
Portugal as a whole was voted as 
Europe's Leading destination, 
while Madeira took the award for 
Europe's Leading Island Desti-
nation and the Azores was voted 
as Europe's Leading Adventure 
Tourism Destination. 
Other awards given to Portu-

gal include the Pestana Porto 
Santo All Inclusive Beach & 
Spa Resort which was voted as 
Europe's Leading All-Inclusive 
Resort, Sublime Comporta voted 
as Europe's Leading Boutique 
Hotel. 1908 Lisboa Hotel was 
given the award for Europe's 
Leading Design Hotel, Pestana 
CR7 Lisboa was Europe's Lead-
ing Lifestyle Hotel and Conrad 
Algarve was Europe's Leading 
Lifestyle Resort, Vale Verde 
Hotel received Europe's Leading 
Boutique Hotel award, Belmond 
Reid's Palace was recognised as 
Europe's Leading Luxury Hotel 
and Dunas Douradas Beach Club 
as Europe's Leading Luxury 
Resort ek.Villas. 
Porto was voted as Europe's 
Leading City Breai( Destination, 
Europe's Leading City Tourist 
Board was Turismo de Lisboa 
and Europe's Leading Cruise 
Destination and Cruise Port was 
given to Lisbon. Finally IJAND 
Vineyards was Europe's Leading 
Wine Region Hotel, Monte San-
to Resort Europe's Most Roman-
tic Resort and Dark Sky Alqueve 
was awarded with Europe's 
Responsible Tourism Award. 
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'lhe Algarve has been voted for the seventh time as Europe's Best Best Destination at the World Travel Awards. 
(Tim Ten Cate) Full story P2. 
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Algarve sensibiliza empresários para a sustentabilidade do património natural e
cultural
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Iniciativas arrancaram no início de novembro, não têm quaisquer encargos para os participantes e
contam com a adesão de 230 empresas e profissionais do setor turístico regional
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) tem em curso, até ao final do ano, um programa de ações de
sensibilização e de capacitação dirigido a empresários e profissionais do setor, que visa promover a
sustentabilidade do património natural e cultural do destino.
 
Segundo um comunicado da RTA, as iniciativas, que arrancaram no início de novembro e não têm
quaisquer encargos para os participantes, contam com a adesão de 230 empresas e profissionais do
setor turístico regional.
 
"O tiro de partida foi dado no início de novembro com a organização de uma ação de capacitação para
qualificar as unidades de alojamento algarvias que operam no segmento de caminhada e/ou bicicleta.
A ação consiste em consultorias personalizadas, realizadas em cada alojamento por uma equipa
independente e especializada na implementação e adaptação de projetos bike & walk friendly.", refere
a RTA, na informação divulgada.
 
A elevada procura da primeira iniciativa, acrescenta a RTA, "esgotou as inscrições previstas e originou
uma lista de espera, revelando o crescente interesse das unidades de alojamento no turismo de
natureza".
 
A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  para unidades de alojamento realiza-se no âmbito da
candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve
ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
No âmbito da mesma candidatura  SustenTUR Algarve , a RTA convidou os profissionais de empresas
de animação turística a participar na ação de sensibilização e capacitação  O nosso Património Cultural
, que conta com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos municípios de Faro,
Tavira e Silves.
 
"A iniciativa promove a sustentabilidade do turismo através da valorização e preservação dos bens
culturais da região, incentiva a uma correta comunicação e a uma melhor experiência turística e
cultural do património edificado e estimula a adoção de boas práticas de visitação através da
realização de visitas orientadas nos municípios que integram o programa", aponta a RTA.
 
Estas ações sobre Património Natural são dirigidas aos operadores marítimo-turísticos da área do
Parque Natural da Ria Formosa e do barlavento algarvio, e cuidam de promover a proteção do
ambiente e a conservação e valorização do património natural da região e também resultam da
candidatura  SustenTUR Algarve .
 
O programa de ações prevê ainda um ciclo sobre a  Rota Eurovelo 1 e Percursos Cicláveis no Algarve ,
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destinado aos profissionais de informação turística da Região de Turismo e dos municípios do Algarve,
fruto de uma dupla candidatura  Atlantic On Bike , projeto cofinanciado pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa INTERREG Espaço Atlântico, e  SustenTUR
Algarve , respetivamente.
 
Tavira, Faro, Albufeira e Lagos recebem sessões de capacitação sobre a rota EuroVelo 1, enquanto São
Brás de Alportel, Silves e Monchique acolhem sessões dedicadas aos percursos cicláveis no Algarve. As
sessões são conduzidas por técnicos especializados em cycling e além de formação em sala incluem
uma saída de campo para a realização de um troço ciclável com cerca de cinco quilómetros de
extensão.
 
Publituris
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Algarve capacita empresas e profissionais para Turismo de Natureza e Cultural no
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A Região de Turismo do Algarve (RTA) tem em curso até ao final do ano um programa de ações de
sensibilização e de capacitação com o objetivo de promover a sustentabilidade do património natural e
cultural do destino, envolvendo mais de 230 empresas e profissionais do setor turístico regional e sem
encargos para os participantes.
 
O tiro de partida foi dado no início de novembro com a organização de uma ação de capacitação para
qualificar as unidades de alojamento algarvias que operam no segmento de caminhada e/ou bicicleta.
A ação consiste em consultorias personalizadas, realizadas em cada alojamento por uma equipa
independente e especializada na implementação e adaptação de projetos bike & walk friendly.
 
A elevada procura por esta primeira ação de capacitação, motivada pelo setor do alojamento turístico
- da hotelaria ao alojamento local e turismo no espaço rural -, esgotou as inscrições previstas e
originou uma lista de espera, revelando o crescente interesse das unidades de alojamento no turismo
de natureza.
 
A ação de capacitação "Bike & Walk Friendly" para unidades de alojamento realiza-se no âmbito da
candidatura "SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve"
ao "Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade", do Turismo de Portugal.
 
No âmbito da mesma candidatura "SustenTUR Algarve", a RTA convidou os profissionais de empresas
de animação turística a participar na ação de sensibilização e capacitação "O nosso Património
Cultural", que conta com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos municípios de
Faro, Tavira e Silves.
 
A iniciativa promove a sustentabilidade do turismo através da valorização e preservação dos bens
culturais da região, incentiva a uma correta comunicação e a uma melhor experiência turística e
cultural do património edificado e estimula a adoção de boas práticas de visitação através da
realização de visitas orientadas nos municípios que integram o programa.
 
Por sua vez, as ações de capacitação "O nosso Património Natural", dirigidas aos operadores marítimo-
turísticos da área do Parque Natural da Ria Formosa e do barlavento algarvio, cuidam de promover a
proteção do ambiente e a conservação e valorização do património natural da região e também
resultam da candidatura "SustenTUR Algarve".
 
Estas ações são realizadas pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve, um
dos principais centros de investigação em ciências marinhas em Portugal, que conta com uma equipa
especializada na área da conservação da natureza. Além dos conteúdos teóricos, estão programadas
saídas de campo para aplicação prática das regras e padrões de conduta responsável, visando
compatibilizar os interesses da conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável das atividades
marítimo-turísticas.
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Finalmente, ainda vai realizar-se um ciclo de ações de capacitação "Rota Eurovelo 1 e Percursos
Cicláveis no Algarve" destinadas aos profissionais de informação turística da Região de Turismo e dos
municípios do Algarve, fruto de uma dupla candidatura "Atlantic On Bike", projeto cofinanciado pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa INTERREG Espaço
Atlântico, e "SustenTUR Algarve", respetivamente.
 
A rota ciclável transnacional "EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica" combina, ao longo de mais de
9100 quilómetros, os majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias
banhadas pelo sol de Portugal, cruzando o Algarve de Vila Real de Santo António a Odeceixe, num
percurso com perto de 300 quilómetros de extensão.
 
Tavira, Faro, Albufeira e Lagos recebem sessões de capacitação sobre a rota EuroVelo 1, enquanto São
Brás de Alportel, Silves e Monchique acolhem sessões dedicadas aos percursos cicláveis no Algarve. As
sessões são conduzidas por técnicos especializados em cycling e além de formação em sala incluem
uma saída de campo para a realização de um troço ciclável com cerca de cinco quilómetros de
extensão.
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