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Caravanismo ilegal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=19c208dd-a1cc-4e07-a120-

8f89af68bbac&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
São cada vez mais as caravanas as caravanas de turistas estrangeiros na costa Vicentina.
O fenómeno do caravanismo ilegal não é de agora, mas aumentou com a pandemia. Muitas pessoas
evitam o confinamento entre 4 paredes nos países de origem instalam-se nas praias de Vila do Bispo.
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PRIMEIRA LINHA TURISMO EM CRISE 

Hotelaria sobrevive semana 
a semana, à espera da Páscoa 
Ninguém arrisca 
prever que oferta 
existirá quando 
houver procura, 
mas, a prolongar-se 
este cenário, 
o número de 
sobreviventes será 
"muito reduzido". 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelarelvas®negocios.pt 

Q
uando fez o orçamen-
to retificativo para este 
ano, em abril, Manuel 
Meireles Leite dava 
como certo que a Casa 

da Calçada ficaria encerrada em 
novembro e dezembro. Os meses 
passaram, o retrato epidemiológi-
co melhorou no verão e o hotel de 
Amarante acabou por fazer o me-
lhor agosto dos últimos quatro 
anos. "Fomos ganhando confian-
ça", resume o diretor hoteleiro. 
Então, mudaram de planos. Até há 
não muito tempo, a decisão era 
manter a Casa da Calçada aberta 
apenas durante os fins de semana 
até ao fim do ano. 

Mas a pandemia trouxe lições. 
E a primeira, para quem gere um 
negócio baseado na deslocação 
dos clientes, é que, quando a cada 
semana há novas medidas que li-
mitam a circulação, as projeções 
de procura perdem fiabilidade. E 
a Casa da Calçada jtmtou-se a um 
número ainda desconhecido de 
hotéis que fecharam portas por 
completo, fins de semana incluí-
dos, e por tempo indeterminado. 

De pouco importa a estrutura 
de cada um deles. Um pequeno 
hotel com a segurança de ser deti-
do pelo grupo Mota-Engil, no 
Noite do país, como a Casa da 
Calçada, uma unidade indepen-
dente de luxo na capital, como o 
Verride, ou um portefólio diversi-

  

ficado de unidades espalhadas por 
todo o país, como o que é gerido 
pela Amazing Evolution, só se 
aguentam sem hóspedes por tem-
po limitado. Para uns, o encerra-
mento que se queria temporário 
vai tornar-se definitivo. Para ou-
tros, a reinvenção da oferta ajuda-
rá a que as portas voltem a abrir-
-se. Para a maioria, a Páscoa de 
2021 é vista como a primeira meta 
de um caminho que será longo. 

É essa, para já, a data prevista 
de reabertura do Verride, que,  

num ano normal, tem nos estran-
geiros, a maioria brasileiros e nor-
te-americanos, a quase totalidade 
dos hóspedes. Com as viagens de 
longa distância paradas, o Verride 
fechou no início de setembro."Es-
tamos a planear a reabertura para 
final de março ou início de abril, 
para aproveitar a Páscoa", prevê a 
diretora, Margarida Antão. 

Outros, como a Casa da Calça-
da, optaram por fechar apenas du-
ranteos dias de semana e tomar de-
cisões de mais curto prazo. "Em al-

  

guinas das nossas unidades, decidi-
mos encerrar durante a semana e 
vamos acompanhando a evolução 
da situação epidemiológica, das 
medidas e da procura, para adaptar 
as decisões. Temos nesta situação 
cinco dos nossos 17 hotéis", conta 
Margarida Almeida, presidente 
executiva da Amazing Evolution. 
Noutros casos, o encerramento é 
total. O Paul do Mar, na Madeira, 
ficou "fora de mercado" depois de 
terem sido iniciadas obras na estra-
da de acesso. Já na Quinta dos Ma-

  

chados, em Mafra, optou-se por se 
avançar com trabalhos de manu-
tenção e requalificação. 

Do teletrabalho às 
produções fotográficas 
Aguentar até à Páscoa de 2021 e 
esperar que o mercado nacional e 
oespanhol regressem nessa altu-
ra é o grande objetivo destes dire-
tores hoteleiros. Até lá, tentam que 
as contas não fiquem a zero. 

A recorrer ao lay-off e tendo já 
dispensado trabalhadores a prazo 
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O Verride (em baixo, à 
esquerda), a Casa da Calçada 
(em baixo, à direita) e o Paul 
do Mar fecharam. Em cima, 
à direita, Margarida Almeida, 
CEO da Amazing Evolution. 

cujos contratos chegaram ao fim —
um quadro semelhante ao de qua-
se toda a hotelaria —, o Venide está 
a funcionar em serviços mínimos 
com 11 trabalhadores. São eles que 
abrem as portas do palácio, ainda 
que sem hóspedes, e que garantem 
ofuncionamento do Suba, o res-
taurante do hotel que Margarida 
An tão decidiu manter aberto. 

Pelo meio, o Verride ocupa 
quartos vazios com produções ci-
nematográficas e fotográficas, um 
tipo de serviço que já era procu-

  

rado antes da pandemia mas ao 
qual, agora, o hotel pode dar 
maior resposta "Estamos a tra-
balhar com a RTP nas filmagens 
de urna minissérie. Trabalhamos 
no que podemos que envolva 
pouca gente e poucos custos", 
descreve Margarida Antão. 

A adaptação tem sido procu-
rada por todos. "O que temos fei-
to, e vamos continuar a fazer nos 
próximos tempos, é adaptar as 
nossas ofertas à evolução da si-
tuação", explica Margarida Al-
meida. Vários dos hotéis geridos 
pela Amazing Evolution foram 
alvo desta adaptação. É o caso da 
Aldeia dos Capuchos, na Costa de 
Caparica, e do You and the Sea, 
na Ericeira, onde está a ser imple-
mentado o programa "Worka-
tion", que oferece um espaço pri-
vado para trabalho ou sala de reu-
niões, pequeno-almoço, acesso 
ao ginásio e piscina interior, água 
e café, estacionamento e descon-
tos no spa e nos restaurantes, po-
dendo ser diário ou semanal. 

As alternativas ajudam a re-
duzir prejuízos, mas pouco. Em 
outubro, segundo a Associação da 
Hotelaria, Restauração e Simila-
res de Portugal (AHRESP), mais 
de um terço das empresas de alo-

  

jamento registou uma quebra de 
faturação superior a 90%. Para os 
meses de novembro a janeiro, 
65% das empresas estimam uma 
quebra acima de 75%. E são cada 
vez mais as que antecipam recei-
tas zero para esses meses, um ce-
nário que leva a Associação da 
Hotelaria de Portugal (AHP) a 
estimar que, até ao final deste ano, 
70% da oferta hoteleira vá encer-
rar para só reabrir na primavera. 

Quem resiste? 
A hotelaria é ainda confrontada 
com as decisões de última hora. 
Para além das reservas, também 
os cancelamentos são feitos no 
último momento. E, numa altura 
em que os operadores procuram 
oferecer a maior flexibilidade 
possível — cerca de 78% das reser-
vas até ao final de 2020 são reem-
bolsáveis —, boa parte do dinhei-
ro em caixa não é garantido. 

Um ano que prometia ser 
"bastante animador", face ao vo-
lume de reservas e de eventos 
adiados para. 2021 devido à pan-
demia, transforma-se, assim, 
numa incógnita. "As nossas ex-
pectativas para 2021 são de recu-
peração, mas é incerto. Não vou 
contar com todo o volume de re-

  

servas que tenho, pelo menos nos 
primeiros meses do ano, e vou 
apontar mais para o período de 
julho até final de outubro", relata 
Manuel Meireles Leite. 

A agravar o cenário, o setor 
diz ter sido deixado com apoios 
que de pouco servem. "As medi-
das têm sido insuficientes para 
garantir a sustentabilidade ou so-
brevivência das empresas", apon-
ta Francisco Calheiros, presiden-
te da Confederação do Turismo 
de Portugal (CTP). António Con-
dé Pinto, da Associação Portu-
guesa de Hotelaria, Restauração 
e Turismo (APHORT), descon-
fia até da implementação dessas 
medidas. "Já se tornou perturba-
dor ouvir anúncios de apoios que 
acabam por não estar preparados 
para se pôr em prática." 

Resta saber que oferta existi-
rá quando houver procura Não 
se arriscam previsões, mas não se 
foge à realidade: "É previsível que 
os números do desemprego au-
mentem, em particular no turis-
mo", admite o presidente da CTP. 
A manterem-se as restrições 
atuais, "será muito reduzido o nú-
mero de empresas do setor que 
conseguirá manter a atividade", 
conclui António Condé Pinto. • 

ENCERRAMENTOS 
A AH P estima que, até 
ao final do ano, 70% 
da oferta hoteleira 
vai encerrar, para só 
reabrir na primavera. 

66 
As medidas têm 
sido insuficientes 
para garantir 
a sustentabilidade 
e, em muitos casos, 
a sobrevivência 
das empresas. 
É previsível que 
o desemprego 
aumente. 
FRANCISCO CALHEIROS 
Presidente da CTP 
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O projeto de estratégia europeia para o turismo será alvo de propostas de alteração e votado em janeiro. 

PRIMEIRA LINHA TURISMO EM CRISE 

Eurodeputados querem 
passaporte sanitário 

A criação de um passaporte sanitário digital ou de uma agência europeia 
para o turismo são duas das propostas incluídas no projeto de estratégia 
para o setor, apresentado pela eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar. 

João Cortesão 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelarelvas@negocios.pt 

O
s eurodeputados com 
a pasta do turismo 
querem criar um pas-
saporte sanitário digi-

tal na União Europeia (UE), para 
mitigar a propagação da covid-19, 
bem como uma agência europeia 
para o turismo, que apoie o setor 
através de um observatório de da-
dos e da recomendação de políti-
cas públicas. Estas são duas das 
medidas propostas no projeto de 
estratégia da UE para o turismo, 
elaborado pela eurodeputada 
Cláudia Monteiro deAguiar, que 
integra o grupo democrata-cris-
tão Partido Popular Europeu. 

Apresentado pela eurodepu-
tada portuguesa, o documento re-
sulta do trabalho feito pelo grupo 
do Parlamento Europeu dedica-
do ao turismo e pela Comissão de 
Transportes e Twismo. O projeto 
surge uma década depois de ter 
sido desenhada a última estraté-
gia para o turismo europeu e 
numa altura em que o setor atra-
vessa uma crise sem precedentes. 

Com o objetivo de relançar a 
indústria do turismo, são propos-
tas várias medidas, na sequência 
das reuniões mantidas entre os 
eurodeputados e as várias entida-
des ligadas ao setor. Uma destas 
propostas não é nova e já tem ge-
rado alguma controvérsia, por sus-
citar dúvidas de constitucionali-
dade: a criação de um passaporte 
sanitário. No projeto de Cláudia 
Monteiro de Aguiar, é proposto 
como uma medida para o período 
pós-vacina. A ideia, explica a eu-
rodeputada, é que este servisse 
como "mais uma ferramenta de  

apoio à análise de dados e métri-
cas, que as pessoas pudessem 
transportar consigo e que facili-
tasse" o controlo da propagação 
do vírus. 

Antes do verão, a região italia-
na da Sardenha chegou a estudar 
a hipótese de criar um passaporte 
sanitário, para evitar a entrada de 
turistas infetados com covid-19, 
mas acabou por desistir da ideia 
depois de o Governo italiano ter 
considerado que a mesma violava 
a Constituição do país. 

A medida teria de ser "analisa-
da com profundidade", mas Cláu-
dia Monteiro de Aguiar pede isso 
mesmo: que a Comissão Euro-
peia, pelo menos, "explore essa 
possibilidade". 

Outra das propostas é a cria-
ção de uma Agência Europeia de 
Turismo, à semelhança do que 
existe para a indústria marítima. 
Isto porque, defende, o turismo 
deveria beneficiar de "uma estru-
tura autónoma, que passe ao lado 
de ciclos políticos e que analise da-
dos para potenci ar a maior quan-
tidade de informação possível". 

Apesar de, hoje, o Eurostat já 
divulgar estatísticas relativas ao 
turismo, estas não são eficazes, ar-
gumenta. "Há Estados-membros 
que não enviam os números, mui-
tas das vezes as comparações fi-
cam aquém do que podia ser o ve-
redicto", exemplifica. Acima de 
tudo, uma agência desta natureza 
poderia ser importante para, com  

base em dados concretos, "ema-
nar recomendações que apoias-
sem a Comissão Europeia ou os 
Estados-membros que estejam 
atrás no que diz respeito às boas 
práticas de outros países". 

Projeto votado em janeiro 
Algumas das propostas que agora 
constam do projeto de estratégia 
não são consensuais, admite Cláu-
dia Monteiro deAguiar, mas a in-
tenção é que os vários grupos po-
líticos e comités do Parlamento 
Europeu discutam estas propos-
tas até ao fim do ano, para que seja 
elaborado um documento final. 

Será esse que, em janeiro, vai 
ser levado a votação no plenário do 
Parlamento Europeu. Só depois,  

se aprovado, é que o documento 
será levado à Comissão Europeia, 
que os eurodeputados pretendem 
pressionar para que seja, então, im-
plementada uma nova estratégia 
europeia para o turismo. 

Até lá, os eurodeputados con-
tinuam a exigir uma atuação dife-
rente da Comissão em relação ao 
turismo, setor para o qual, no âm-
bito do fundo de recuperação eu-
ropeu, não foi definida uma linha 
de financiamento específica. "Tem 
de se realocar algum dinheiro. 
Mas, se a Comissão foi capaz de 
pedir reestruturação aos Estados-
-membros, porque não esta ação 
do seu lado, que seria fundamen-
tal para apoiar o turismo?", ques-
tiona a eurodeputada. • 
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PERGUNTAS A CLÁUDIA 
MONTEIRO DE AGUIAR 
Eurodeputada pelo 
Partido Popular Europeu 

Hotelaria perdeu quase 
1,4 mil milhões de receitas 
só nos meses de verão 

"Falta coragem política 
para assumir o turismo 
como indústria crucial" 

Num ano em que o turismo internacional cai a pique, 
é o mercado interno que suporta o setor em Portugal. 
Mas o verão esteve longe de compensar as perdas do ano. 

Cláudia Monteiro de Aguiar cri-
tica a falta de apoio da Comis-
são Europeia (CE) e pede "co-
ragem política" para financiar 
diretamente o turismo. 

Na estratégia para o turismo, 
pede coordenação europeia. 
Essa coordenação não existiu? 
Estávamos perante um cená-

rio de incertezas, mas a CE de-
veria ter sido muito mais asser-
tiva e fazer menos recomenda-
ções. Todos teríamos de agir da 
mesma forma para conter a 
pandemia e deixou-se à discri-
cionariedade de cada Estado. 

Essa falta de assertividade 
agravou a situação no setor? 
Sim. Se tivéssemos coorde-

nado a realização dos testes, 
teríamos minimizado o risco de 
propagação do vírus. Também 
não se estabeleceu um núme-
ro mínimo para quarentenas. 
Se tivessem existido regras, po-
díamos ter mitigado o vírus. 

Recebem apelos para que 
haja uma ação mais forte? 
Recebemos, com uma fre-

quência extraordinária, pedi-
dos para uma resposta mais cé-
lere da UE. As instituições eu-
ropeias estão a fazer o que po-
dem, mas a ajuda europeia te-
ria de ser muito mais célere. Os 
pontos de decisão não deve-
riam ser tão discutidos, esta 
ajuda tem de chegar. Não sei 
até que ponto as empresas vão 
aguentar, porque, na melhor 
das hipóteses, o fundo de recu-
peração estará disponível em 
julho ou agosto de 2021. 

O setor não se aguenta? 

As instituições 
europeias fazem 
o que podem, mas 
a ajuda tem de ser 
muito mais célere. 
Os pontos de decisão 
não deveriam ser tão 
discutidos, a ajuda 
tem de chegar. Não 
sei até quando as 
empresas aguentam. 

Não se aguenta até lá. São 
poucos os que estão cientes da 
verdadeira catástrofe que tere-
mos do ponto de vista empre-
sarial e social e a UE não teve 
coragem política para incluir 
uma linha de financiamento es-
pecífica para o turismo. 

Há abertura para vir a in-

 

cluir esse financiamento? 
Muitas palavras e pouca 

ação. Falta coragem política 
para assumir o turismo como 
uma indústria crucial. Se fo-
mos capazes de criar políticas 
transversais para a agricultu-
ra, ambiente e outras áreas, 
podemos fazer isso para o tu-
rismo. • 

Quando a pandemia chegou a 
Portugal, os operadores do turis-
mo esperavam que o verão ainda 
pudesse compensar os meses de 
receita zero que viveram duran 
te a primeira vaga. O número de 
hóspedes e de dormidas acabou 
mesmo por recuperar, mas o ve-
rão esteve longe de ser suficien-
te para mitigar perdas. Só entre 
junho e setembro, os estabeleci-
mentos de alojamento turístico 
em Portugal perderam quase1,4 
mil milhões de euros face a 2019. 

Os dados do Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE) confir-
maram o que já era antecipado 
pelo setor. Depois de a atividade 
turística ter parado quase na to-
talidade em abril e maio, o núme-
ro de hóspedes e de dormidas co-
meçou a recuperar a partir de ju-
nho, altura em que as quedas ain-
da superavam os 80%. A tendên-
cia de recuperação manteve-se 
até agosto, mês em que as que-
bras se fixaram na casa dos 40%. 
Terminado o tradicional mês de 
férias dos portugueses, o cenário 
agravou-se em setembro. 

Nesse mês, quando 24% dos 
estabelecimentos de alojamen-
to estiveram encerrados ou não 
registaram qualquer movimen-
to, foram contabilizados 1,37 mi-
lhões de hóspedes e 3,5 milhões 
de dormidas, que correspondem 
a quebras de 52,7% e 53,4%, res-
petivamente, em relação a se-
tembro do ano passado. Feitas as 
contas, no conjunto de janeiro a 
setembro de 2020, Portugal re-
gista 8,6 milhões de hóspedes e 
21,75 milhões de dormidas, o que 
representa quedas em torno dos 
60% em relação a igual período 
do ano passado. 

Este desempenho acontece 
num ano em que os turistas in-
ternacionais, responsáveis pela 
maioria da atividade turística em 
Portugal, quase desapareceram 

o 
Janeiro 2019 

durante alguns períodos. Os da-
dos do Turismo de Portugal mos-
tram que, desde março, quando 
a propagação da pandemia se 
acentuou por toda a Europa, e 
até esta terça-feira, as chegadas 
dos mercados de longa distância 
a Portugal caíram quase 65% em 
relação a igual período do ano 
passado. Já as chegadas prove-
nientes dos mercados europeus 
diminuíram 59%. Mesmo assim, 
Portugal sofre menos do que a 
maioria dos países europeus. No 
conjunto da União Europeia, as 
chegadas de mercados de longa 
distância caíram 75%, enquanto 
as chegadas de países europeus 
reduziram-se em 68%. 

Ao mesmo tempo, o setor do 
turismo viu-se obrigado abaixar 

o 
Setembro 2020 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

preços, ainda que as quebras não 
sejam tão acentuadas. No perío-
do de janeiro a setembro, o ren-
dimento médio por quarto ocu-
pado reduziu-se em 12,2% e fi-
xou-se em 81,2 euros. 

Tudo isto levou a uma redu-
ção drástica das receitas no setor. 
No conjunto dos nove primeiros 
meses do ano, os proveitos totais 
dos estabelecimentos de aloja-
mento turístico ascendiam a 
1.232 milhões de euros, menos 
64,5% do que em igual período 
do ano passado. Considerando 
apenas os meses de junho a se-
tembro, a época alta do turismo, 
os proveitos totalizaram 746,5 
milhões de euros - são menos 
1.393 milhões do que tinha sido 
registado no verão de 2019 •  RBR 

DORMIDAS E PROVEITOS DERRAPAM 
Número de dormidas e proveitos totais dos estabelecimentos de alojamento (em milhões de euros) 

O turismo interrompeu a tendência de recuperação verificada entre ju-
nho e agosto e voltou a sofrer quebras mais acentuadas em setembro. 
Desde o início do ano, os estabelecimentos de alojamento registam 21,75 
milhões de dormidas e 1.232 milhões de euros em proveitos. 

10.000.000 1,000.000 

si Proveitos em M € (Escala à direita) 

El  Dormidas (Escala à esquerda) 

8.000.000 800.000 

6,000,000 600.000 
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Segurança Social 
fez cortes ilegais 

a quem esteve 
em lay-off 
Reduções salariais estão a afetar 
carreira contributiva ao contrário 

do que foi prometido. 
Ministério vai corrigir. 

ECONOMIA S e9 

Regulação 

Carrinhas 
da banca 
vão ter 
os mesmos 
serviços 
que balcões 
Banco de Portugal 
quer alargar oferta 
das agências móveis. 

EMPRESAS 13 

União Europeia 

Atraso na 
bazuca pode 
afetar 1,5 mil 
milhões no OE 
ECONOMIA 10 

Hotelaria em modo 
de sobrevivência 
à espera da Páscoa 
Hotéis teih.am aguentar até à primavera de 
olho no regresso de portugueses e espanhói 

1.400.000.000 
DINHEIRO PERDIDO PELO TURISMO DURANTE OS MESES DE VERÃO 

PRIMEIRA LINHA 4 a7 

Sugai entra no negócio das 
nozes com ambição mundial 
EMPRESAS 14 e 

Colt vai abrir novo centro 
de competências em Portugal 
EMPRESAS 16 

Carreira 

Goldman 
Sachs volta 
a ter um 
"partner" 
português 
José Barreto é o 
segundo português 
a conseguir este 
estatuto no 
poderoso banco or 

de investimento. 

• 
EMPRESAS 17 

Pandemia 

Concelhos 
de alto risco 
serão divididos 
em três níveis 
HOME PAGE 2 
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Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que a pandemia não vai matar o turismo em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f6f2ce3e-57b6-4d42-a3f9-

a85675b01c4e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A pandemia não vai matar o turismo em Portugal. É o que afirma o Ministro dos Negócios
Estrangeiros. O governante que tutela a promoção externa e as exportações portuguesas defendeu
esta manhã na abertura da conferência Portugal Exportador 2020 que o turismo vai continuar a ser o
navio-almirante das exportações nacionais.
Declarações de Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
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1 1 1

Juízas da Relação alvo de inquérito disciplinar

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a1630182-cc34-4493-843c-

8c60fab26096&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As duas juízas que a consideraram ilegal o confinamento obrigatório de 4 turistas alemães nos Açores,
vão ser alvo de um inquérito disciplinar.
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Passaporte sanitário digital da União Europeia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=de407f7c-d27c-410d-b85f-

2b114ada5e87&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Pode ser uma das primeiras grandes alterações para a vida dos cidadãos europeus quando passar a
pandemia. Os eurodeputados com a pasta do turismo querem criar um passaporte sanitário digital da
União Europeia que permita aos europeus viajar sem propagar as doenças e concretamente a COVID-
19. A proposta está contada na edição desta manhã do "Jornal de Negócios" e é apresentada pela
eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, que acaba de explicar na TSF que esta é uma tentativa de
ajuda ao relançamento do sector do turismo.
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Senhorios repudiam extinção de benefício fiscal de estímulo ao arrendamento em Lisboa 

Arrendamento. 
Senhorios criticam 
fim de benefícios 
fiscais em Lisboa 
Em causa está uma redução de 20% no IMI aos senhorios que 
coloquem os imóveis no mercado de arrendamento na cidade de Lisboa. 

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt 

A intenção da Câmara Munici-
pal de Lisboa de acabar com o 
benefício fiscal que prevê uma 
redução de 20% no imposto muni-
cipal sobre imóveis (IMI) aos 
proprietários que coloquem os 
seus imóveis no mercado de 
arrendamento está a cai  ¡Rir  polé-
mica. A Associação Lisbonense 
de Proprietários (ALP) já rea-
giu com "perplexidade" à pre-
tensão de revogação desta medi-
da, que estava a ser aplicada por 
parte da autarquia aos senho-
rios desde 2013. 

Para a ALP, "esta intenção é 
absolutamente inconcebível 
quando milhares de proprie-
tários de imóveis da capital, 
que representam uma larga 
fatia do mercado dc arrenda-
mento nacional, ficaram pri-
vados de grande parte ou mes-
mo da totalidade dos seus ren-
dimentos prediais durante  

meses a fio, devido à morató-
ria das rendas, que possibili-
tou sem qualquer salvaguarda 
uma suspensão praticamente 
arbitrária do pagamento con-
tratual de rendas por parte dos 
inquilinos, mantendo, todavia, 
inalteradas as suas obrigações 
fiscais, nomeadamente em sede 
de IMI". E chama a atenção 
para os casos de algumas autar-
quias, nomeadamente Coim-
bra e Lagos, que decidiram ins-
crever nos seus orçamentos 
municipais de 2021 este bene-
ficio fiscal, "compensando assim 
o esforço desequilibrado que 
os proprietários de imóveis 
arrendados foram chamados a 
assumir, sendo forçados a assu-
mir a função social que cabia 
ao Estado durante a crise social 
e económica da pandemia". 

De acordo com as contas da 
ALP, esta é uma medida de cará-
ter quase simbólico que se tra-
duzia, em termos líquidos, numa 
poupança de 14,4% do valor de  

IMI a pagar pelos senhorios 
(depois de descontado o abate 
às despesas em sede de IRS), 
"existindo no seio da associação 
mais de um milhar de peque-
nos e médios proprietários de 
casas arrendadas que dela usu-
fruíam, dando assim um peque-
no contributo para sentirem que 
oseu papel social era acarinha-
do no município de Lisboa". 

ALOJAMENTO LOCAL DESCON-
TENTE Também para a Associa-
ção do Alojamento Local em 
Portugal (ALEP), a fórmula apre-
sentada na proposta de OE 2021 
para corrigir o problema da 
mais-valia que tem vindo a impe-
dir a saída de muitos proprie-
tários do alojamento local (AL) 
não só não resolve o problema 
como pode complicá-lo ainda 
mais, ao criar uni novo impos-
to "que obriga" a pagar uma 
espécie de imposto patrimonial 
retroativo para quem retirar 
um imóvel tio AL. "Há mais de  

dois anos que a ALEP tem esta-
do envolvida em negociações 
para conseguir junto do Gover-
no a alteração da atual lei da 
mais-valia no AL. Uma altera-
ção que é consensual, pois é do 
interesse de todos: AL, Estado, 
municípios", diz, acrescentan-
do que " a nova proposta efeti-
vamente propõe que a mais-
valia seja paga apenas quando 
ocorrer a venda. É um avanço 
positivo. O problema é que cria, 
em simultâneo, um tributo que 
da mesma forma deve ser pago 
quando se desiste da atividade. 
Resolver um problema mas criar 
outro igual não é solução", afir-
ma Eduardo Miranda, presi-
dente da associação. 

De acordo com o responsável, 
o novo imposto "obriga os pro-
prietários, ao desistirem do AL, 
a pagar um imposto calculado 
sobre 1,5% do valor patrimonial 
do imóvel e, o que é mais gra-
ve para a ALEP, incide durante 
todo o período em que o imó-
vel esteve dedicado à atividade 
de AL". E considera que "se esta 
proposta não for alterada no 
debate da especialidade, irá criar 
não só outro grande obstáculo 
para quem quer desistir da ati-
vidade de AL, algo incompreen-
sível na atual época de crise, 
como irá também prejudicar os 
programas de migração do AL 
para o arrendamento, especial-
mente os programas munici-
pais como a renda segura, já 
que este novo imposto cria um 
custo adicional relevante duran-
te quatro anos, o que fará com 
que estes programas percam 
toda a sua atratividade". 
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A11Restauração e hotelaria reinventa-se para sobreviver à pandemia - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/11/2020

Meio: Jornal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=da9f72

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
Para sobreviver aos próximos meses, com a pandemia de covid-19 e a crise económica, alguns
empresários da restauração e hotelaria do concelho de Vila Real de Santo António reinventaram os
seus negócios.
 
O restaurante Muxama, em Monte Gordo, criou os "Cestinhos do Muxama", que consistem num menu
surpresa com produtos frescos e variados da gastronomia local, para duas pessoas, com entrada,
prato principal e sobremesa, que pode ser entregue em casa dos clientes.
 
A gerência do espaço lançou também o evento "Covid Days", que oferece descontos diretos de 20%
durante o período de confinamento em todos os produtos. No caso das refeições, o desconto é
crescente, ou seja, "sempre que o cliente repetir a sua visita para almoçar ou jantar, aumenta de 5
em 5% até um máximo de 35%", segundo o comunicado do restaurante.
 
Em parceria com o hotel Apolo, em Vila Real de Santo António, o restaurante propõe "algo mais
romântico" com um valor de 80 euros por casal. Este pacote inclui a degustação do "Cestinho do
Muxama" servido numa das habitações do hotel, onde os clientes podem passar a noite e tomar o
pequeno-almoço do dia seguinte.
 
Para a época do Natal, o restaurante tem prevista a organização de jantares à medida dos clientes,
"embora com imensas dúvidas de como o fazer, num clima de segurança e de tranquilidade".
 
"Não podemos baixar os braços, temos e inovar e tentar vencer esta crise pandémica e financeira"
durante os próximos meses "de deserto", acrescenta.
 
A pequena vila piscatória de Monte Gordo tem uma taxa anual média de ocupação hoteleira de cerca
de 70%, sendo que no verão recebe mais de 60 mil turistas por dia, na sua maioria portugueses.
 
Durante o inverno, os turistas ficam reduzidos a cerca de 5 mil turistas durante a semana,
nomeadamente holandeses, italianos, suecos e atletas internacionais que vêm estagiar para o
Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.
 
Durante o fim de semana o número "quase duplica" com os turistas de curta duração, nomeadamente
portugueses e espanhóis, "que que procuram os mais de 100 restaurantes que existem na vila de
Monte Gordo para almoçar e jantar".
 
Com o concelho de Vila Real de Santo António na lista de risco de contágio e novas medidas
restritivas, a vila de Monte Gordo "está deserta, sem turismo, com poucos residentes nas ruas e com
mais de 50% dos comércios, restaurantes e hotéis fechados".
Compartilhar isso:Clique para compartilhar no Facebook (Abre em uma nova janela)Clique para
compartilhar no Twitter (Abre em uma nova janela)Clique para compartilhar no LinkedIn (Abre em
uma nova janela)Clique para compartilhar no WhatsApp (Abre em uma nova janela)Clique para

Página 11



compartilhar no Pinterest (Abre em uma nova janela)Clique para compartilhar no Skype (Abre em uma
nova janela)Clique para compartilhar no Tumblr (Abre em uma nova janela)Clique para compartilhar
no Reddit (Abre em uma nova janela)Clique para enviar por email para um amigo (Abre em uma nova
janela)Clique para imprimir (Abre em uma nova janela)Como isso:Gostar Carregando...
Tagcoronavírus Covid-19 hotelaria monte gordo restauração turismo Vila Real de Santo António vrsa
 
Jornal do Algarve
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Em versão Online o" Tráfico de Artes no Guadiana" deixou a sua marca no território e
contou com a presença da Ministra da Coesão Territorial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/11/2020

Meio: Algarve 7 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3416ac8a

 
A 4.ª edição do "Tráfico de Artes no Guadiana" decorreu de 10 a 15 de novembro, com uma forte
componente em formato online, deixou, no território de Alcoutim, a obra de arte "Lontra", do artista
Bordalo II, e o "Túnel Memórias do Contrabando", uma estrutura construída em cana durante um
workshop promovido pela Cooperativa QRER, em parceria a cooperativa "Voltes". A cerimónia de
inauguração teve lugar dia 15 de novembro, e contou as intervenções do Presidente da Câmara
Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos Gonçalves, do Alcalde do Ayuntamiento Sanlúcar de Guadiana,
Jose Maria Perez Diaz, do Presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, tendo a
mesma sido encerrada pela Senhora Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.
 
Presentes no evento, estiveram ainda o Presidente da CCDR Algarve, José Apolinário, a Comissária do
Programa 365 Algarve, Anabela Afonso e outras entidades locais e regionais.
 
No decorrer dos cinco dias foi transmitido o documentário  220 metros de Guadiana  de Paulo Vinhas
Moreira, que tem conquistado vários prémios, assim como o filme  E o Rio Corre  do programa  Mar
Limiar , do arquivo da RTP de 1976. Sob o tema da observação de estrelas foi apresentado  Sob os
Trilhos da Estrela do Norte , com relatos com base no capítulo  A Estrela do Norte  das  Histórias do
Contrabando  de Paulo Vinhas Moreira, em parceria com a Tour Estela. O programa incluiu ainda a
transmissão da instalação habitada/performance  Alcoutim Fronteira Fire Words , do Artelier by Nuno
Paulino, companhia artística de âmbito nacional que já apresentou um espetáculo no festival Burning
Man, nos Estados Unidos, em 2019, assim como as "Paródias do Contrabando" onde a Água Ardente
Produções Teatrais realizou várias transmissões de pequenos sketches do festival.
 
O presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, durante a cerimónia de
inauguração, dirigindo-se à Senhora Ministra da Coesão, frisou a importância e urgência da execução
de politicas e investimentos estruturais que potenciem a valorização do interior. Após o término do
Festival, sublinhou, ainda, o sucesso do evento, quer na vertente presencial quer online, e a
importância de, apesar do contexto de pandemia em que vivemos, ser crucial continuar a apostar na
realização de iniciativas que, cumprindo as orientações da DGS, permitam levar até aos cidadãos
eventos que, com um carácter inovador, promovam a cultura e a identidade alcoutenejas.
 
ThemeGrill

Página 13



A14

Revive Natureza: Aberto concurso para mais 7 imóveis devolutos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/11/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5119bba8

 
Os interessados têm agora até 16 de fevereiro para apresentar as suas candidaturas.
 
Porto, 01/10/2020 - Luís Pedro Martins toma posse, no Palácio da Bolsa, como presidente da ATP
(Associação de Turismo do Porto e Norte) na presença de Rita Marques, secretária de Estado do
Turismo e do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira. Rita Marques, secretária de
Estado do Turismo (Artur Machado / Global Imagens)
 
© Artur Machado / Global Imagens
Comentar
A Turismo Fundos abriu hoje concursos para exploração de mais sete imóveis públicos devolutos
afetos ao Fundo Revive Natureza, que serão requalificados para fins turísticos, depois de em julho
terem sido lançados concursos para 16 imóveis.
 
"Depois do sucesso do primeiro conjunto de imóveis colocados a concurso, a Turismo Fundos lançou
hoje um segundo lote que integra sete imóveis afetos ao Fundo Revive Natureza para atribuição dos
direitos de exploração", informou, em comunicado, o Ministério da Economia e da Transição Digital,
que tutela o Turismo.
 
O segundo lote de imóveis integra a Casa da Vela, a antiga sede da Guarda Fiscal na Figueira da Foz,
ambas na Figueira da Foz (Coimbra), a antiga sede dos Serviços Florestais - Quinta do Seixal, em
Gouveia (Guarda), duas moradias em Leiria, o antigo Posto Fiscal de Sagres, o antigo Posto Fiscal do
Burgau, ambos em Vila do Bispo (Faro), e o antigo Posto Fiscal da Foz do Lima, em Viana do Castelo.
 
Segundo o ministério, a ideia é que estes imóveis públicos sejam objeto de requalificação e
valorização, promovendo o desenvolvimento regional e local, através de novas utilizações para fins
turísticos.
Leia também:Pandemia obriga empresários a pedir suspensão de projetos Revive
"A valorização do património edificado e natural tem que continuar a ser uma das nossas prioridades:
por um lado responde às tendências da procura, por outro lado as atividades turísticas que daqui
emergem criam riqueza e potenciam os atributos singulares de cada região, sem os comprometer",
referiu, na mesma nota, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.
 
Os interessados têm agora até 16 de fevereiro para apresentar as suas candidaturas.
 
Quanto ao primeiro conjunto de imóveis colocados a concurso no âmbito do Revive Natureza, o
Governo adiantou que recebeu 102 candidaturas e que se encontram ainda abertos dois concursos,
relativos aos antigos Postos Fiscais de Vilamoura e de Cabanas (Faro), cujo prazo para apresentação
de propostas termina no dia 30 de novembro.
 
"As propostas apresentadas encontram-se agora em fase de avaliação, de acordo com o definido nos
respetivos programas de concurso, pelo que os respetivos adjudicatários serão anunciados
brevemente", esclareceu a tutela.
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Criado em outubro do ano passado, o fundo Revive Natureza é operacionalizado através de um Fundo
Imobiliário Especial, gerido pela Turismo Fundos, tendo a seu cargo numa fase inicial a gestão de 96
imóveis do Estado: 38 no Norte, 44 no Centro, cinco em Lisboa, dois no Alentejo e sete no Algarve.
 
A Turismo Fundos, integrada no Ministério da Economia e da Transição Digital, é uma sociedade
comercial responsável pela administração, gestão e representação de fundos imobiliários.
 
O programa contempla uma verba de cinco milhões de euros, do Turismo de Portugal, para financiar a
recuperação dos imóveis referidos.
 
[Additional Text]:
Porto, 01/10/2020 - Luís Pedro Martins toma posse, no Palácio da Bolsa, como presidente da ATP
(Associação
O Mosteiro de Arouca foi concessionado ao grupo MS Hotels, que vai investir mais de 4,5 milhões de
euros
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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Algarve capacita empresas e profissionais para o turismo de natureza e cultural
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/11/2020

Meio: Viajar Online Autores: Sílvia Guimarães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7b8d98c0

 
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.
 
Finalmente, ainda vai realizar-se um ciclo de ações de capacitação  Rota Eurovelo 1 e Percursos
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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.
 
[Additional Text]:
EuroVelo_Praia-Amoreira
 
Silvia Guimaraes
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