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[' OLIVEIRA FALA 
NA CONFERÊNCIA 
Com dezenas de pedidos de 
entrevistas para esta 
semana, Miguel Oliveira 
transformou-se no piloto 
mais pretendido, mesmo 
existindo um novo campeão 
de MotoGP, Joan Mir. A 
solução será tê-lo hoje na 
conferência de Imprensa 
oficial, a partir das 17 horas, 
estando o piloto português 
depois disponível, diaria-
mente, para entrevistas pela 
plataforma Zoom da Tech3. 

MARQUE/ 
COM IMPACTO DE 23G 
Alex Márquez teve em 
Valência uma das quedas 
mais incríveis do ano. Saindo 
disparado da Honda na curva 
11, o irmão mais novo de 
Marc Márquez sofreu um 
impacto de 23,6 G quando 
bateu com as costas no chão, 
não sofrendo lesões. A 
protegê-lo teve o airbag, que 
segundo a Aplinestars 
disparou 0,2 segundos depois 
de o espanhol saltar da moto, 
e 0,7s antes de bater no chão. 

MIR TEM 
CAPACETE ESPECIAL 
"Fazes magia, estás ao nível 
do Marc Márquez", escreveu 
Tito Rabat, piloto da Avintia, 
sobre o amigo Joan Mir, com 
o qual esteve ontem a ver 
televisão, aguardando o GP 
de Portugal. O novo campeão 
mundial atribuiu por sua vez 
méritos a Alex Rins, colega 
da Suzuki, que "sempre deu 
muitas informações". O 
espanhol vai estrear no 
Algarve o capacete dourado 
que já exibiu em Valência. 

PUBLICO QUEBRA 
RONDA OS 74 MILHÕES 
"A ausência só tem impacto 
nas contas do organizador e 
nas pessoas que queriam ir 
ver", defende Jorge Viegas, 
lembrando que este ano só 
duas corridas tiveram 
público. Para a região a falta 
de turistas pesa e João 
Fernandes, presidente da 
Região de Turismo do 
Algarve, revela que "existia 
uma estimativa de receita de 
80 milhões de euros", que 
baixou para seis milhões. 

MOTORES GP de Portugal já teve pilotos a reconhecer a pista e Jorge Viegas, presidente da FIM, 
diz que poderá entrar já no calendário de 2021 e em abril. A partir de 2023 estará certo 

MotoGP vem para ficar 

Valentino Rossi diz que a pista do Autódromo do Algarve é "diferente de todas" 

RAIVA 

Sexta-feira 

09h55  Moto3: Treinos livres 1 

10h10 MotoGP:Treinos livres 1 

11h35 Moto2: Treinos livres 1 

12h50 Moto3: Treinos livres 2 

14h00 MotoGP: Treinos livres 2 

15h25 Moto2: Treinos livres 2 

Sábado 

09h00 Moto3: Treinos livres 3 

09h55 MotoGP: Treinos livres 3 

10h55 Moto2: Treinos livres 3 

12h35 Moto3: Qualificação 1(Q1) 

13h00 Moto3: Qualificação 2 (Q2) 

13h30 MotoGP: Treinos livres 4 

14h10 MotoGP: Qualificação 1(Q1) 

14h35 MotoGP: Qualificação 2 (Q2) 

15h10 Moto2: Qualificação 1(Q1) 

15h35 Moto2: Qualificação 2 (Q2) 

Domingo 

09h00 Moto3: Warm Up 

09h30 Moto2: Warm Up 

10h00 MotoGP: Warm Up 

11h00 Moto3: Corrida (21voltas) 

12h20 Moto2: Corrida (23 voltas) 

14h00 MotoGP: Corrida (25 voltas) 
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"A pista é fantástica. 
Diferente de todas as 
outras", diz Valentino 
Rossi sobre o Autódromo 
do Algarve, reforçando a 
ideia de que o MotoGP, 
ontem já instalado em 
Portimão, pode ficar de vez 

CARLOSFLÓRIDO 

••• Alguns pilotos diverti-
ram-se no hotel, outros reco-
nheceram a pista e outros ain-
da, como Alex Rins, até já lá 
andaram de karting. O Grande 
Prémio de Portugal de Mo-
toGP já arrancou e, embora só 
amanhã existam treinos, pilo-

  

tos como Miguel Oliveira e 
Joan Mir já estarão hoje equi-
pados em pista, a partir das 
14h40, para a fotografia dos 
nove vencedores do ano, se-
guindo-se a conferência de 
Imprensa (17h00). Enquanto 
os motores não se fazem ouvir 
para a 14.a  e última prova da 
época, Jorge Viegas, o portu-
guês que preside à Federação 
Internacional de Motociclis-
mo (FIM), foi dando boas no-
tícias. 

"Portimão tem pré-acordo 
para ser prova de reserva até 
2022. A partir desse ano, há 
um pré-acordo para entrar no  

calendário. Em 2021, caso se 
repitam as restrições devido à 
pandemia, Portimão entrará 
normalmente no calendário", 

RECORDE 

.170 
Foi a marca fixada pela 
Aprilia de Aleix Espargaró, 
uma das poucas MotoGP 
dos testes de outubro. Será 
batida já amanhã 

disse, explicando que isso po-
derá aconte cer "logo em abril, 
se falhar a prova da Argentina 
ou dos Estados Unidos, caso 
nessa altura ainda existam 
restrições de viagens para o 
continente americano".Apar-
tir de 2023 a presença no ca-
lendário poderá ser oficial, até 
porque a pista já seduziu os 
pilotos, que no início de outu-
bro a conheceram em testes 
de adaptação. 

"A pista é fantástica. A ade-
rência é melhor do que a de 
Valência, o que nos irá ajudar", 
disse Valentino Rossi, que está 
a fazer a pior época da carreira 
- é 15.° e, pela primeira vez, irá  

ficar de fora do top 10 - e se de-
bate com os pneus que equi-
pam a Yamaha. "Gostei do tes-
te noAlgarve. A pista é diferen-
te de todas e, sendo nova para 
todos, será mais interessante", 
completou o italiano. 

Já com o título de pilotos 
atribuído a Joan Mir e o de 
equipas à Suzuki, em Porti-
mão vai decidir-se o de cons-
trutores-entre Suzuki, Duca-
ti, Yamaha -, os segundo e 
terceirolugaresdoMundialde 
MotoGP (entre seis pilotos) e 
os títulos de Moto2 e Moto3. 
Além de, naturalmente, haver 
um país a torcer por Miguel 
Oliveira! 

KTM tem sido "inacreditável' 
Pit Beirer nunca 
esperou, ao quarto 
ano em MotoGP, ter 
duas vitórias e sete 
pódios 

••• "Os últimos resultados 
foram inacreditáveis, sobre-
tudo para uma equipa que se 
estreou há quatro anos", diz 
Pit Beirer, diretor da equipa 
KTM, que nas duas corridas de 
Valência teve Pol Espargaró, 
Miguel Oliveira e Brad Binder 
entre o terceiro e o sétimo lu-

  

gar. "Já fomos sete vezes ao pó-
dio, pelo que não há coinci-
dências. A moto funciona em 
condições difíceis ou mistas, 
já não precisamos sorte ou de 
uma meteorologia especial", 
destacou à Speedweek o futu-
ro patrão de Miguel Oliveira. 
O português e o sul-africano 
Brad Binder conseguiram os 
pontos mais altos, com as vi-
tórias, mas Espargaró já so-
mou cinco terceiros lugares, 
deixando a KTM a lutar pela 
terceira posição no Mundial 
de Construtores, com aYama-

  

ha. "Isto tem sido incrivel-
mente apertado. Quem não 
consegue a configuração certa 
no fim de semana ou se os pi-
lotos não estão confortáveis 
com a moto, está fora da jane-
la. No FP3, no sábado, os pri-
meiros 18 estavam separados 
por 0,8 segundos. Não há mui-
to espaço para erros; quem 
evolui tecnicamente na dire-
ção errada desce do pódio para 
o15.0 lugar", lembra o alemão, 
com uma conclusão: "A pres-
são é enorme. Tiro o meu cha-
péu aos pilotos!". 

51) 

7. 

KTM e Tech3 já mudaram as boxes para o Algarve 
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Autocarros de turismo na rede de transportes públicos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=446e4ce1-fdad-4c63-87d6-

ed4f8a375636&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O plano foi anunciado pelo Governo há cerca de duas semanas, mas ainda não há qualquer acordo que
permita que os autocarros de turismo possam a reforçar a rede de transportes públicos em Lisboa e
no Porto. O presidente da Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros diz que
ainda há problemas por resolver.
Declarações de José Luís Carreira.
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RESTAURAÇÃO  O Turismo do 
Porto e Norte de Portugal e 
a AHRESP - Associação da 
Hotelaria, Restauração e Si-
milares de Portugal assina-
ram ontem um protocolo de 
colaboração que tem como 
principal objetivo divulgar  

e promover o Programa de 
Revitalização de Empresas 
(PRE) entre os empresários 
da região do Porto e Norte. 
O programa, já acessível, 
disponibiliza um conjunto 
de ferramentas que têm 
como objetivo mitigar os  

efeitos da crise económica 
nas empresas, evitando as 
insolvências. 

"Nesta altura, os maiores 
problemas das empresas são 
a queda abrupta do consu-
mo e a necessidade de mais 
apoios à tesouraria. Os nú-
meros dos nossos inquéri-
tos apontam que 41% das 
empresas da área da restau-
ração correm o risco de in-
solvência", afirmou Carlos 
Moura, vice-presidente da 
AHRESP. 

Com este programa, ten-
ta-se impedir a destruição 
parcial do tecido empresa-
rial destas atividades econó-
micas. O PRE analisa a situa-

  

ção económica de cada em-
presa, apresenta um plano 
integrado que permita a sua 
viabilidade e soluções de re-
vitalização, e procura, si-
multaneamente, moderni-
zar as suas atividades, evi-
tando o encerramento e a 
destruição dos postos de 
trabalho. 

De acordo com o Sindicato 
dos Trabalhadores de Hote-
laria do Norte, vários estabe-
lecimentos já fecharam as 
portas e, entre março e abril, 
mais de 100 mil trabalhado-
res, em particular dos res-
taurantes, cafés e pastela-
rias, ficaram sem salários.• 
ANA SOFIA ROCHA 

Protocolo para 
apoiar empresas 
da Região Norte 
AHRESP e Turismo do Porto e Norte pretendem 
mitigar efeitos da crise e evitar insolvências 
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OPINIÃO 

Mais-valias: imóveis afetos 
a atividades empresariais 

PAULA ROSADO PEREIRA* 
Consultora 

da SRS Advogados 

João Cortesão 

esde há muito contestadas - mais re-
centemente pelos proprietários de 
alojamento local -, as mais-valias de-
correntes da afetação de imóvel do pa-
trimónio particular do empresário à 
sua atividade empresarial e profissio-
nal e, igualmente, as resultantes da 
transferência do imóvel da atividade 
empresarial e profissional para o pa-
trimónio particular podem vir a dei-
xar de ser apuradas. E o que decorre 
da Proposta de Lei do Orçamento do 
Estado para 2021, que prevê a elimi-
nação da tributação das mais-valias 
decorrentes da transferência de um 
imóvel entre o património pessoal e o 
património empresarial e profissional 
(por exemplo, no caso da afetação e 
posterior desafetação de um imóvel 
da atividade de alojamento local). 

Atualmente, o sujeito passivo que 
afete imóveis do seu património parti-
cular a uma atividade empresarial e 
profissional, e que posteriormente os 
desafete dessa atividade, para que re-
tomem ao seu património particular, é 
tributado relativamente às mais-valias 
que apurar nessas transferências - ex-
ceto se se tratar de um imóvel habita-
cional que seja afeto ao arrendamento, 
e enquanto aquele se mantiver arren-
dado. A tributação dessa mais-valia 
agrega uma componente de categoria 
G (pois a tributação do incremento pa-
frimonial inicial fica suspensa), e outra 
de categoria B, apurada no âmbito da 
atividade empresarial e profissional. 

Este regime, atualmente em vigor, 
assenta numa ficção de rendimentos 
pelo sujeito passivo, em resultado de 
"negócios consigo mesmo", corres-
pondentes à afetação e desafetação do 
imóvel a diferentes esferas patrimo-
niais do mesmo sujeito passivo. Ora, 
pode pôr-se em causa a existência de 
uma verdadeira capacidade contribu-
tiva, nestes casos, dado que, na práti-

  

ca, se verifica uma si-
tuação similar à de uma 
mais-valia potencial ou 
latente. O bem pode va-
lorizar-se, mas perma-
nece dentro da esfera 
patrimonial do mesmo 
sujeito passivo, não ge-
rando para este qual-
quer incremento de 
meios financeiros dis-
poníveis para o paga-
mento de imposto. Até 
que se verifique a ven-
da do imóvel a terceiro, 
ou seja celebrado outro 
tipo de negócio com efeitos similares, 
osujeito passivo não regista qualquer 
entrada financeira. 

As aludidas transferências do imó-
vel entre as esferas patrimoniais pes-

  

soal e empresarial do 
mesmo sujeito passivo 
podem "captar" uma va-
lorização potencial ou 
latente do imóvel, mas 
não representam a ob-
tenção de um rendi-
mento efetivo, de uma 
mais-valia realizada. 
Neste quadro, o encargo 
do imposto pode gerar 
situações de grave difi-
culdade financeira para 
os sujeitos passivos. 

Perante este quadro, 
parece-nos de aplaudir 

a alteração do regime, prevista na Pro-
posta de Lei do Orçamento de Estado 
para 2021, no sentido de o proprietá-
rio do imóvel o poder transferir entre 
oseu património profissional ou em-

  

presarial e o pessoal, sem que daí re-
sultem encargos tributários. 

Contudo, numa lógica antiabusi-
va, a proposta de lei prevê que, trans-
ferindo-se os bens imóveis da ativida-
de empresarial e profissional para o 
património particular, deverão ser 
acrescidos ao rendimento desse ano e 
dos três anos seguintes, em frações 
iguais, no caso de determinação do 
rendimento de acordo com as regras 
da contabilidade organizada, os gas-
tos fiscalmente aceites (depreciações 
ou imparidades, encargos com em-
préstimos ou rendas de locação) du-
rante o período em que o imóvel este-
ve afeto à atividade e, no caso de de-
terminação do rendimento de acordo 
com as regras do regime simplificado, 
omontante correspondente a 1,5% do 
valor patrimonial tributário (VPt do 
imóvel à data da transferência, por 
cada ano completo, ou fração, em que 
oimóvel esteve afeto à atividade. 

Note-se que o regime previsto na 
proposta de lei, apesar de obstar ao 
apuramento de mais-valias, nos casos 
de transferências entre esferas patri-
moniais do mesmo sujeito passivo, não 
deixa, contudo, de envolver algum im-
pacto tributário, decorrente das medi-
das de acréscimo acima previstas. 

Já no caso de alienação do imóvel 
a terceiro, haverá que distinguir se a 
alienação ocorre antes ou depois de 
decorridos três anos após a data de 
transmissão do imóvel para o patri-
mónio do particular. Assim, se ocor-
rer antes do decurso desse tempo, a 
tributação surge dentro do regime da 
categoria B. Se, pelo contrário, a alie-
nação ocorrer depois, a tributação da 
mais-valia em causa será efetuada no 
âmbito da categoria G (incrementos 
patrimoniais). • 

*COM PAULO SANTOS, 

ADVOGADO DA SRS 

Atualmente, 
osujeito passivo 
que afete imóveis 
do seu património 
particular a uma 

atividade 
empresarial [...] 

é tributado 
relativamente às 
mais-valias que 
apurar nessas 

transferências. 
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A5 COVID-19 - JORGE   BOTELHO   AO   LITORALGARVE:  "TEMOS    DE    TRABALHAR
 PARA    TIRAR    OS    MUNICÍPIOS    DO    ALGARVE     RAPIDAMENTE     DESTA
SITUAÇÃO"     E    "O    NATAL    NÃO    ESTÁ    EM    RISCO"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/11/2020

Meio: Litoralgarve Online Autores: José Manuel Oliveira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=db27c51e

 
"Nós   já   estávamos   à   espera,   os   números    são   o   que   são,    os    critérios    são  o   que
 são    até   agora",  admitiu   o   coordenador    na   Região   do  Algarve   da   Execução    da
Declaração   de    Situação   do   Estado    de    Emergência,   sobre   o   facto    de   oito    concelhos
 algarvios    integrarem    a   lista   do   país    dos    considerados    de    alto    risco    de   contágio
para   a  Covid-19,   e   como    tal    agora   sujeitos    a   recolher   obrigatório.  E  voltou   a  deixar
 avisos  à  população.
 
Numa altura em que São Brás de Alportel, Faro, Vila Real de Santo António, Tavira, Albufeira,
Portimão, Lagos e Vila do Bispo integram a lista de um total de 191 concelhos do país considerados de
alto risco para a Covid-19, estando, como tal, abrangidos pelo estado de emergência, com recolher
obrigatório, numa situação definida de acordo com o critério geral do Centro Europeu de Prevenção e
Controlo das Doenças, de "mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 15 dias", o
coordenador na Região do Algarve da Execução da Declaração de Situação do Estado de Emergência,
Jorge Botelho, reconheceu, em declarações ao Litoralgarve, que "nós já estávamos à espera", pois "os
números são o que são, os critérios são o que são até agora".
 
"VAMOS    VER    O   QUE    VAI   ACONTECER    NA    PRÓXIMA    REVISÃO    DESTE    PROCESSO"
 
Autor: Hugo Rocha
 
"Obviamente temos de trabalhar para tirar os municípios do Algarve rapidamente desta situação. Sei
que a AMAL [Comunidade Intermunicipal do Algarve] vai fazer chegar um conjunto de questões ao
Governo, que tem a ver com os estrangeiros, que tem a ver com alguns números regionais da saúde
pública que devem ser contabilizados. Por isso, vamos ver o que vai acontecer na próxima revisão
deste processo", sublinhou Jorge Botelho.
 
Recorde-se que, como foi referido em conferência de imprensa pela delegada de Saúde Regional, além
de equipas de futebol do Algarve e fiéis de grupos religiosos, há cidadãos estrangeiros, entre
migrantes, nomeadamente trabalhadores agrícolas, e visitantes, que estão a inflacionar os números de
contágio da Covid-19 nesta região do sul do país. Nesse sentido, existem concelhos que entraram na
lista de municípios de risco, com elevada percentagem de novos casos de contágio de cidadãos de
outros países, estimando-se que Vila do Bispo atinja os 70 por cento, a que se juntam Albufeira e
Portimão.
 
"NÃO    QUEREMOS     SER    LIMITADOS    NA    NOSSA    CIRCULAÇÃO,    NÃO    TEMOS
NECESSIDADE     DISSO,     MAS    TAL    SÓ    DEPENDE    DE    NÓS"
 
Imagem de Arquivo
 
Por outro lado, em declarações ao nosso Jornal, Jorge Botelho voltou a deixar avisos às populações, de
forma a tentar controlar a pandemia no Algarve: "Acho que as pessoas, os algarvios quando são
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confrontados com uma realidade pensam nas coisas. E têm de pensar que, agora, é o momento de
modelarem os seus comportamentos, não porque temos restrições, mas porque, de momento, tem de
ser assim. Têm de ser atos de vontade, porque nós não queremos ser limitados na nossa circulação,
não temos necessidade disso, mas tal só depende de nós".
 
"SE    FIZERMOS    UM    ESFORÇO     PARA    NOS     CONTERMOS     NESTE PERÍODO,     PENSO
QUE     RAPIDAMENTE     A     SITUAÇÃO     SERÁ     ULTRAPASSADA"
 
E insistiu: "Sabemos as regras, sabemos o que está a acontecer sobre os critérios, mas
individualmente temos de fazer alguma coisa para impedir que as regras se apliquem à nossa terra.
Porque se se aplicarem à nossa terra, isso quer dizer que nós vamos ter questões económicas, de
trabalho, de emprego, de sustentabilidade  [em causa], não podemos ir ao restaurante ao fim-de-
semana. E tudo isso tem implicações. Isso só depende de nós. Por isso, se fizermos um esforço para
nos contermos neste período, penso que rapidamente a situação será ultrapassada".
 
Jorge Botelho reconheceu como "uma situação que me preocupa bastante", por exemplo, o facto de
muitos restaurantes no Algarve terem de fechar ao fim-de-semana, com o consequente risco de
desemprego, devido ao recolher obrigatório nesta fase do estado de emergência nalguns concelhos da
região.
 
"SINCERAMENTE,    ESPERO    QUE    A    REUNIÃO    FAMILIAR     DE    NATAL VAI    PODER
ACONTECER,    MAS    VAMOS    VER     EM    QUE     CONDIÇÕES"
 
Imagem de Arquivo
 
E se mesmo assim, muitas pessoas continuarem a cometer excessos, com encontros, ajuntamentos,
falta de cumprimento das regras sanitárias, sem uso da máscara, será que o Natal poderá estar em
risco? Jorge Botelho prefere afastar cenários pessimistas, embora se mostre prudente e deixe mais
recados: "O Natal não está em risco, obviamente, porque nós havemos de adaptar-nos. Todas as
famílias vão ter de se adaptar de alguma forma. Vamos ver o que é que vai acontecer. Sinceramente,
espero que a reunião familiar no Natal vai poder acontecer, mas isso, obviamente, vamos ver em que
condições".
 
José Manuel Oliveira
 
Litoralgarve
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ESPECIAL MOTOGP: Ausência de público reduz impacto na ocupação e promoção
externa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/11/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a24ec0ba

 
O presidente do Turismo do Algarve estimou em 74 milhões de euros a perda de receitas diretas para
a região, pela ausência de público no Grande Prémio de Portugal de MotoGP
 
Foto D.R.
A ausência de público no Grande Prémio de Portugal de MotoGP devido à pandemia de covid-19 "reduz
substancialmente" o impacto económico e mediático que a prova poderia alcançar, defendeu a
principal associação hoteleira do Algarve.
 
"Neste contexto atual, o grande impacto do MotoGP, tal como a Fórmula 1, é a cobertura mediática
internacional. Não havendo espetadores e, sobretudo, espetadores vindos do exterior, é óbvio que se
reduz substancialmente o impacto económico desse evento", afirmou à Lusa o presidente da
Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
Elidérico Viegas argumentou que a decisão governamental de impedir a presença de público nas
bancadas do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, para a 14.ª e última prova do
calendário de 2020 de MotoGP, no próximo fim de semana, tem efeitos negativos no volume de
dormidas que eram esperadas na região, mas escusou-se a avançar com estimativas de perdas.
 
"A decisão de não ter público já era conhecida e prejudica, desde logo, a própria organização e o
comércio, a restauração, as 'rent-a-car' e também os hotéis e empreendimentos, que poderiam
acomodar muitos espetadores que viriam, sobretudo do exterior, nomeadamente de Espanha",
lamentou Elidérico Viegas.
 
O dirigente associativo frisou que "as ocupações nos hotéis e empreendimentos na zona envolvente do
autódromo estarão limitadas basicamente às equipas, 'sponsors' e jornalistas", alertando para o facto
de o MotoGP não ter "a dimensão nem a grandiosidade que tem a Fórmula 1" em termos de impacto
mediático e internacional.
 
Mesmo assim, Elidérico Viegas admitiu que o MotoGP pode ser "considerado como uma daquela meia
dúzia de eventos âncora de que o Algarve precisa para esbater a sua maior fraqueza que é a
sazonalidade", reconhecendo que gostaria que a região voltasse a receber corridas do Mundial de
motociclismo de velocidade e de Fórmula 1.
 
Depois de o AIA ter acolhido Fórmula 1 e MotoGP em 2020, com a reformulação dos campeonatos
devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, Portugal ficou de fora dos calendários provisórios
para 2021, estando como primeiro circuito de reserva no principal Mundial de motociclismo de
velocidade.
 
Questionado sobre as perdas para hotéis e empreendimentos turísticos, Elidérico Viegas disse que a
AHETA não tem uma estimativa e defendeu que os dados sobre impactos económicos deste tipo de
eventos deveriam ser definidos com estudos "científicos" por entidades "independentes" como a
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"Universidade do Algarve", no caso da região.
 
"Não temos esse número, não temos experiência na realização destas provas e é difícil fazer
comparações. Acho que, também nesta matéria, tem havido números para todos os gostos, uns vão
para mais do dobro do que outros e, quando se fala em números e impactos económicos, era bom que
houvesse estudos transparentes e independentes relativamente a estas matérias, o que, no caso do
Algarve, competiria à Universidade", sustentou.
 
O presidente do Turismo do Algarve estimou em 74 milhões de euros a perda de receitas diretas para
a região, pela ausência de público no Grande Prémio de Portugal de MotoGP.
 
Segundo João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), "existia uma estimativa
de receita na ordem dos 80 milhões de euros, mas sem a presença de pessoas, essa receita não
deverá ultrapassar os seis milhões".
 
Lusa
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Antigos postos fiscais de Sagres e Burgau alvo de novos concursos do Revive
Natureza
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/11/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=acda54a3

 
Sete imóveis afetos ao Fundo Revive Natureza, incluindo os antigos postos fiscais de Sagres e de
Burgau, ambos no concelho de Vila do Bispo, foram ontem postos a concurso para atribuição dos
direitos de exploração.
 
Os imóveis públicos colocados a concurso serão, assim, objeto de requalificação e valorização,
promovendo o desenvolvimento regional e local através de novas utilizações para fins turísticos.
 
Os interessados podem apresentar as suas candidaturas até ao próximo dia 16 de fevereiro de 2021.
 
"Para além de cuidarmos do presente, temos de cuidar do futuro do nosso turismo", referiu, a este
propósito, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.
 
"A valorização do património edificado e natural tem de 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",
acrescentou a governante.
 
Este é o segundo concurso lançado pelo Fundo Revive Natureza. Para o primeiro conjunto de imóveis a
concurso, foram recebidas 102 candidaturas, evidenciando o enorme interesse e procura,
encontrando-se ainda abertas as candidaturas aos antigos postos fiscais de Vilamoura e de Cabanas,
até ao próximo 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.
 
O Fundo Revive Natureza, criado através do decreto-Lei n.º 161/2019, de 25 de outubro, visa a
requalificação e valorização de imóveis públicos devolutos, com o objetivo de compatibilizar a
conservação, recuperação e salvaguarda dos valores em causa com novas utilizações, que beneficiem
as comunidades locais, atraiam novos visitantes e fixem novos residentes.
 
O Fundo Revive Natureza é gerido pela Turismo Fundos, que faz a gestão global da rede de imóveis do
Estado.
 
A Turismo Fundos é uma sociedade comercial constituída em 1995, mediante uma parceria entre o
Turismo de Portugal, a Caixa Geral de Depósitos e o Novo Banco, responsável pela administração,
gestão e representação de fundos imobiliários, que está integrada no Ministério da Economia e da
Transição Digital.
 
.diariOnline RS
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Lontra é a nova obra de arte pública de Alcoutim
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/11/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d28780f

 
A obra  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
são as novas atrações de Alcoutim.
 
A quarta edição do  Tráfico de Artes no Guadiana , que decorreu de 10 a 15 de novembro, com uma
forte componente em formato online, deixou marcas no território de Alcoutim.
 
A cerimónia de inauguração das novas obras de arte pública 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 ministra da Coesão Territorial, Ana
Abrunhosa.
 
Presentes no evento, estiveram ainda o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do 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 da América, 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 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 Direção Geral de Saúde (DGS),
permitam levar até aos cidadãos eventos que, com um carácter inovador, promovam a cultura e a
identidade alcoutenejas.
 
barlavento
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Renascença

 	Duração: 00:00:24

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 89732321

 
18-11-2020 23:03

Miguel Oliveira já está no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b343cf3c-c3f2-4ffe-ab86-

59a3933369d5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Miguel Oliveira já está no Algarve, onde este fim de semana participa no GP de MotoGP.

Página 11



A12

 
RTP 1

 	Duração: 00:01:50

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 89719613

 
18-11-2020 20:15

1 1 1

Apoios à hotelaria

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3a700c21-1833-4cef-971f-

282ffe32288a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação da Hotelaria e Restauração disse que os apoios anunciados para o setor não chegam. O
turismo do Porto calculo que 70% dos hotéis vão fechar até ao final do ano.
Declarações de Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e do Norte de Portugal; Carlos
Moura, vice-presidente da AHRESP.

 
Repetições: RTP 1 - Portugal em Direto , 2020-11-18 18:43
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-11-18 00:38
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