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Marcelo Rebelo de Sousa explicou, no final da reunião do Infarmed, que a renovação do estado de emergência é essencial. António Costa (à esq.) não falou 

 
  

 

   

 
  

CAMIONISTAS 1 ÁREAS DE SERVIÇO 
n s motoristas de pesados queixam-
%O -se de que as medidas restritivas 
ao fim de semana não tiveram em consi-
deração as necessidades básicas dos 
camionistas, e pedem que lhes seja per-
mitido acesso a áreas de serviço para 
alimentação e higiene. 

   

 
 

RETALHO' QUEBRAS DE 43% 
AS EMPRESAS DO RETALHO 
SOFRERAM QUEBRAS DE 43% 
NA FATURAÇÃO NO PRIMEIRO 
FIM DE SEMANA DE RECOLHER 
OBRIGATÓRIO ALARGADO, DE 
ACORDO COM A REDUNIQ. 

A 

 

CGTP 1 SEMANA DE LUTA 
A LÍDER DA CGTP, ISABEL 
CAMARINHA, ANUNCIOU ONTEM 
QUE A SEMANA DE 7 A 11 DE 
DEZEMBRO SERÁ MARCADA 
POR GREVES, PLENÁRIOS E 
PROTESTOS EM TODO O PAIS. 

SEGUNDA 
VAGA 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
  

 

   

 
  

 

   

ESTADO DE EMERGÊNCIA 

Recolhimento seletivo 
e empresas fechadas 
DECRETO O  Marcelo autoriza a mudança forçada de horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais, abre a porta 
a recolhimentos diferenciados por horas do dia ou por dias da semana, e trava saídas de pessoal no Serviço Nacional de Saúde 
MIGUEL ALEXANDRE GANHÃO 

II 

E
um dos diplomas mais 
agressivos de Marcelo e 
leva ao limite as restrições 

dos direitos e liberdades inclivi-
duais. Em relação à liberdade de 
deslocação, o Presidente define a 
possibilidade de urna série de 
medidas, desde que sejam "cali-
bradas" em função do grau de 
risco de infeção de cada municí-
pio. São permitidas cercas sani-
tárias e a aplicação de recolhi-
mentos obrigatórios, que podem 
variar em função das horas do dia 
e dos dias da semana. 

Permite-se o confinamento 
compulsivo "em estabelecimen-
to de saúde, no domicílio" ou 
noutro local definido pelas auto-
ridades. Urna posição que vai 
contra a orientação de um recen-
te acórdão da Relação dè Lisboa, 
que defende que só urna ordem 
judicial pode levar a um confina-
mento compulsivo. 

O diploma presidencial refere 
ainda a possibilidade do encerra-
mento de empresas ou serviços, e 
a mudança unilateral de horários 
de funcionamento. Urna clara 
resposta a algumas iniciativas de 
grupos do setor da distribuição 
que queriam antecipar a abertu-
ra de super e hipermercados. 

Marcelo trava 
ainda a saída 
dos profissio-
nais clo Serviço 
Nacional de 
Saúde (SNS), limitando a "cessa-
ção dos vínculos laborais". Recor-
de se a este propósito que, ainda 
esta semana, o secretário cle Esta-
do da Saúde impediu a saída de 18 
enfermeiros que apresentaram a 
denúncia dos seus cont ratos de 
trabalho e que prestavam servi - 

ço no Hospital de Santa Maria. 
Tal como já vinha acontecendo, 

odecreto abre a porta a dois tipos 
de requisição civil: a de hospitais 
privados e do setor cooperativo, 

embora Mar-
celo diga que a 
utilização da-
quelas infraes-
truturas deve 

ser "preferencialmente, por 
acordo" e "mediante justa com-
pensação" . E a mobilização de 
trabalhadores , sejam públicos ou 
privados, para realizarem inqué-
ritos epidemiológicos ou ras-
treios de contactos de pessoas em Números elevados em boa parte 
vigilância ativa. • do país são sinal de preocupação 

"Sucessivas 
renovações"  para 
esmagar a curva 
O Presidente da República 

confirmou ontem que haverá 
"subsequentes renovações do 
estado de emergência". Serão 
"aquelas que forem necessá-
rias para se esmagar a curva e 
se ter uma evolução que todos 
desejamos". "Estamos peran-
te um desafio que não termina 
nos próximos 15 dias, conti-
nua na semanas e meses sub-
sequentes". • 

PORMENORES 

Data da renovação 
A renovação do estado de 
emergência inicia-se às 00h00 
de 24 de novembro e cessa às 
23h59 do dia 8 de dezembro. 
Alguns concelhos de menor ris-
co devem sair do estado de 
emergência este fim de semana. 

Parlamento vota hoje 
O Parlamento aprova hoje a re-
novação do estado de emergên-
cia, com a presença do primei-
ro-ministro. Marcelo Rebelo de 
Sousa fala ao País às 20h00. 

O CONFINAME 
COMPULSIVO 
A SER PERMIT 

NTO 
CONTINUA 
IDO 

"Ia 
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Outubro teve mais 
103 mil pessoas 
sem trabalho 
G O número de casais com 
ambos os elementos inscritos 
nos centros de emprego au-
mentou 18,2% em outubro 
face ao mesmo mês de 2019, 
para 6206, segundo dados di-
vulgados pelo Instituto do 
Emprego e Formação Profis-
sional (IEFP). Os números 
mostram ainda que outubro 
teve mais 103 mil desempre-
gados do que o mesmo mês do 
ano passado. No total, estão 
inscritos nos centros de em-
prego como desempregados 
403,6 mil pessoas.. 

o., 

Vão ser 
criados 
patamares 

'k de risco 

ri 

ri 

ALOJAMENTO LOCAL 1 SETEMBRO FOI LUFADA 

n  s espaços de Alojamento Local no país ob-
%1 tiveram o seu melhor desempenho desde 
o início da pandemia durante o mês de setem-
bro, com a taxa média de ocupação de 24% em 
Lisboa e de 26% no Porto, segundo a Confiden-
cial Imobiliário. Já em termos homólogos, as 
receitas caíram mais de 80%. 

CONDEIXA 1 REFEIÇÕES 

A CÂMARA DE CONDEIXA-A-

-NOVA ASSEGURA A ENTREGA 

DE REFEIÇÕES ENCOMENDADAS 

AOS RESTAURANTES DO 

CONCELHO NESTE FIM DE 

SEMANA, COMO INCENTIVO. 

RESTAURAÇÃO 1 NOVO PROTESTO EM FARO 

O s empresários do setor da restauração e dos 
bares e discotecas voltam amanhã a protes-

tar, desta vez na cidade de Faro, exigindo mais 
apoios ao setor para reduzir o desemprego e as in-
solvências. O movimento 'A Pão e Água' tem reali-
zado manifestações um pouco por todo o País, 
para alertar para as dificuldades sentidas. 

K. l 

KM% 

Mias 
11.111114 koes 
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qu ais a  e  ove 
no, mas volta a ser um dos ce 
vários em cima da mesa. Tá1 
como a proibição de circula 
ção entre concelhos nos mu 
nicípios de maior risco de con-
tágio. Onterri, osperitos foram 
claros a afastar um cenário de 
confinamento total idêntico 
ao de março, mas foram inci-
sivos ao sugerir ao Governo 
medidas restritivas nos con-
celhos de maior incidência da 
doença. Os três patamares de 
risco deverão avançar a partir 
de segunda-feira, sendo que  

rios concelhos com mais de 
960 contágios por cem mil ha-
bitantes as restrições à mobili-
dade deverão apertar. Ontem, 
o epidemiologista Manuel 
Carmo Gomes sugeria "uma 
faca mais cirúrgica" nesses 
concelhos. O especialista su-

  

geriu medidas transversais, 
para todo õPaís, ao nível dos 
transportes, das escolas e dos 
horários mais propícios ao 
convívio social, pedindo de-
pois "medidas específicas por 
concelhos, em articulação 
com as autoridades locais". 

Daí que não estejam excluídas 
cercas em casos críticos. O Mi-
nistério da Saúde e da Presi-
dência têm estado a trabalhar 
nas medidas, que hoje serão 
discutidas em conselho de mi-
nistros e amanhã apresenta-
das ao País. 50.R. 

c&N 
-HPREGo 

Estavam inscritos no IEFP mais 
de 620 mil pessoas no final de outubro 

PSD PROPÜEM APOIOS 
PARA SÓCIOS-GERENTES 
13 O PSD mudou uma altera-
ção ao Orçamento de Estado 
que tinha apresentado, e 
que se refere ao apoio ex-
traordinário ao rendimento 
dos trabalhadores afetados 
pela Covid, para que esta 
abranja sócios-gerentes. • 

PORMENORES 

Endividamento sobe 
O endividamento do setor não 
financeiro aumentou 1,5 mil mi-
lhões de euros entre agosto e 
setembro, para os 738 mil mi-
lhões de euros, segundo dados 
do Banco de Portugal. Trata-se 
de um máximo histórico. 

Setor público 
Face a agosto, o endividamento 
do setor não financeiro cresceu 
1,47 mil milhões. Do montante 
total, 335,3 mil milhões dizem 
respeito ao endividamento no 
setor público. No 30  trimestre, 
oendividamento da economia 
portuguesa em percentagem do 
PIB foi de 359,3%, subindo face 
aos 354,2% do 24  trimestre. 

       

       

 

»4» 

/ 7~ 

T-; 

 

CP volta a suprimir 
comboios a 21e 22 
G A CP -Comboios vai voltar 
a reduzir a oferta dos servi-
ços de Intercidades e Alfa 
pendular, face à imposição 
do recolhimento obrigatório 
alargado deste fim de sema-
na. Os clientes com bilhetes 
de comboios suprimidos po-
dem pedir reembolso ou a 
sua revalidação, sem custo. 
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Recolhimento vai reduzir oferta 
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Política 

  

Quebras no número de visitantes britânicos foram su eriores a 90% 

  

por MARTA BRITO 

Ainda antes desta 
secunda vaga 
da 3andemia 
a actividade 

turística já 
acelerava para 

oabismo da crise 
e das falências 

em cominó. 
Açora, tudo se 

acravou ao ponto 
da ruptura. 

O Instituto Nacional de 
Estatística (NE) confir-
mou a não recuperação 

da actividade turística em Setem-
bro, com os hóspedes a recuarem 
52,7% para 1,4 milhões e as dor-
midas a diminuírem 53,4% face ao 
mês homólogo do ano anterior. A 
quebra no número de hóspedes 
foi mais intensa do que o INE ti-
nha previsto na estimativa rápida 
feita no. iníCio do mês (-52,2%), 
enquanto a redução de 53,4% nas 
dormidas, para 3,6 milhões, coin-
cide com o valor previsto. 

Esta evolução representa uma 
nova aceleração das quebras ho-
mólogas da actividade turística, for-
temente impactada pela pandemia 
de covid-19, depois da recuperação 
registada em Agosto, em que as 
descidas ficaram aquém dos 50% 
(-43,6% e -47,1% nos hóspedes e 
nas dormidas, respectivamente). 

De acordo com o INE, as dor-

  

midas de residentes diminuíram 
8,5% (-1,5% em Agosto) e as de 
não residentes recuaram 71,8% 
(-72,4% no mês anterior) Já os ga-
nhos totais registaram uma queda 
de 59,2% (depois da descida de 
48,7% em Agosto), fixando-se em 
204,8 milhões de euros. 

Corredor britânico 
Apesar das quedas, a abertura 

do corredor aéreo com Portugal 
contribuiu para a recuperação das 
dormidas de residentes do Reino 
Unido em Agosto e Setembro, 
aliviando as quebras homólogas 
para 79,9% e 70,7%, após quatro 
meses com diminuições superiores 
a 90%. 

Numa análise divulgada esta 
semana sobre o impacto da aber-
tura do corredor aéreo entre o 
Reino Unido e Portugal em Agos-
to e Setembro, o Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE) nota que, 
entre 21 de Agosto e 10 de Setem-

 

s 
,14 

bro, o decréscimo do número de 
passageiros desembarcados nos 
aeroportos nacionais em voos 
provenientes do Reino Unido 
foi de 53,5%, evolução que con-
trasta com a diminuição registada 
no acumulado dos restantes dias 
dos meses de Agosto e Setembro 
(-80,2%). 

De forma a minimizar os im-
pactos da pandemia de covid-19 
no seu território, o Reino Unido 
definiu uma lista de países ou ter-
ritórios que considerava apresen-
tarem menor risco de contágio 
e travel corridor lise), sendo que 
as pessoas que chegavam ao Reino 
Unido de países ou territórios pre-
sentes nesse rol não necessitavam 
de efectuai-quarentena obrigatória 
de 14 dias. 

Após ter excluído inicialmente 
Portugal desse corredor, o Gover-
no britânico anunciou em 20 de 
Agosto que, a partir do dia 22 desse  

mês, quem entrasse em Inglater-
ra vindo de Portugal já não teria 
de ficar em quarentena obriga-
tória. Posteriormente, em 10 de 
Setembro, devido ao aumento da 
taxa de infecções no nosso país, 
anunciou que, a partir do dia 12 
de Setembro, quem viajasse de Por-
tugal voltaria a ter de submeter-se 
a quarentena. 

Analisando o número de pas-
sageiros desembarcados diaria-
mente nos aeroportos nacionais 
em voos provenientes do Reino 
Unido, entre janeiro e Setembro 
de 2020, e comparando com o 
período homólogo, o instituto es-
tatístico diz ser "possível observar 
o impacto cia pandemia covid-19 
e das medidas adoptadas ao nível 
do espaço aéreo a partir do início 
da segunda quinzena do mês de 
Março". 

"Entre Abril e Junho, regis-
taram-se quebras no número de 
passageiros desembarcados nos 
aeroportos nacionais em voos pro-
venientes do Reino Unido superio-
res a 90%", refere, acrescentando 
que, "a partir do início do mês de 
Julho, é visível urna ligeira recupe-
ração do número de passageiros 
desembarcados, que se torna mais 
notória a partir do momento em 
que foi anunciado que Portugal 
passava a constar da lista de paí-
ses de onde era possível viajar sem 
ser necessário efetuar quarentena 
obrigatória". • 

Turismo afunda 
no abismo cl 
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Zoom // Entrevista 

Eduardo 
Miranda. 
"Há muitos 
que não vão 
conseguir 
aguentar" 
O presidente da Associação do Alojamento 
Local em Portugal diz que, para a maioria, 
é difícil "viver quase um ano sem receitas". 

SONIA PERES PINTO 
sortia. pinrorc-i!ionline. pt 

Eduardo Miranda não tem dúvidas: não 
são só os empresários do alojamento local 
que estão a atravessar dias dificeis. Todas 
as pessoas envolvidas neste setor estão a 
viver o mesmo problema, desde quem fazia 
limpezas aos que davam apoio ao check-in 
e check-out, assim corno todos os serviços 
à volta desta atividade: lavandarias, talhos, 
mercearias, entre outros. O presidente da 
ALEP admite que muitos já estão a encon-
trar alternativas, como arrendamento para 
estudantes ou de média duração, mas lem-
bra que a carga fiscal para quem abando-
na este negócio funciona como um entra-
ve à mudança. Para já, a migração para o 
arrendamento de longa duração será redu-
zida, e considera que ela não irá resolver o 
problema da habitação. 

Um dos setores afetados pela pande-
mia é o alojamento local. Que impacto 
está a ter nesta atividade? 
A situação, com o prolongar da crise e prin-
cipalmente com o agravamento da mesma, 
está a tornar a situação dramática para os 
operadores. Das pessoas que estão ligadas 
ao alojamento local é importante salientar 
que a maioria vive desta atividade, ou seja, 
são profissionais do turismo e do alojamen-
to local. Neste momento não há procura e, 
sem mobilidade e com o confinamento, a 
lógica do turismo não é viável. Estamos a 
falar hoje de quedas de faturação que nos 
centros urbanos chegam aos 90% e ultra-
passam mesmo os 90% em alguns casos. A 
nível nacional, regiões como o Algarve e 
algumas zonas do interior conseguiram, 
durante a época do verão, reduzir o impac-
to da quebra de turistas durante duas ou 
três semanas, masa partir de setembro/outu-
bro também começaram a ver a sua ativi-
dade a cair e estão com um negócio muito 
baixo ou quase parado. Está a tornar-se um 
problema social gravíssimo a nível nacio-

  

nal, e não só o alojamento local em si só: 
são os funcionários, as empresas envolvi-
das, os fornecedores, as empresas que fazem 
as limpezas, as pessoas que fazem o check-in 
e o check-out, a manutenção, as lavanda-
rias de bairro. Havia aqui todo um ecossis-
tema de empresas e de gestão que também 
acabam, indiretamente, por ser afetadas. 
Sem falar no comércio local: muito do comér-
cio local que está envolto nessas zonas tinha 
uma componente grande dos clientes que 
eram provenientes do alojamento local. 
Acaba por afetar uma série de atividades... 
Sim. O alojamento local representava qual-
quer coisa como 40% das dormidas. Em 
Lisboa e no Porto chegava aos 50% e, no 
caso do Porto, até ultrapassava. Estamos 
a falar daquilo que era um dos pilares para 
o turismo. Sem alojamento não há turis-
mo. Isso significa que para não deixarmos 
cair tudo aquilo que fizemos no turismo 
até hoje temos de optar por duas vias impor-
tantes. Uma delas é a do apoio às empre-
sas - não há quem consiga sobreviver qua-
se um ano sem receitas. Já saíram alguns 
apoios, irias estavam pensados para aguen-
tar três, quatro ou cinco meses de parali-
sação, e agora estamos numa fase em que 
é preciso um reforço importante. Além dis-
so, temos uma situação que ainda é mais 
agravante: muitos são empresários em 
nome individual, o que cria uma série de 
obstáculos para terem acesso aos apoios, 
porque muitos dos apoios estão destina-
dos às empresas e a quem tem contabili-
dade organizada. No caso das empresas, o 
layoff tem sido uma ajuda importantíssi-
ma, mas agora precisamos de mais apoios 
- como é o caso do Apoiar.pt - porque as 
empresas não tiveram acesso a um finan-
ciamento a fundo perdido e o endivida-
mento está a chegar a uma situação-limi-
te. A outra parte diz respeito às alternati-
vas: temos de ter sempre em mente planos 
B. Numa crise tão profunda como esta, é 
normal e razoável que haja quem não con-
siga aguentar e precise de encontrar alter-

  

nativas. Mas aí esbarramos no grande obs-
táculo que existe neste momento para quem 
precise de encontrar uma alternativa, que 
é a questão da mais-valia. Não há históri-
co de nenhum setor que esteja de alguma 
forma aprisionado na atividade por uma 
questão fiscal. É algo que estamos a tentar 
resolver há alguns anos e, quando pensá-
mos que ia ficar resolvido este ano, infeliz-
mente, a proposta que foi apresentada no 
Orçamento do Estado dá um passo à fren-
te e depois dá dois para trás. 
Esse problema foi agravado? 
O nosso problema sempre foi o facto de 
termos de pagar um imposto quando se 
quer desistir da atividade. Ou seja, quem 
é proprietário de um alojamento local tem 
de pagar à saída um imposto como se tives-

 

"Com o agravamento 
da pandemia, a situação 

dos operadores 
está a tornar-se 

dramática" 

"Já saíram alguns apoios, 
mas estavam pensados 

para se aguentar três, 
quatro ou cinco meses 

de paralisação" 

se vendido um imóvel, mesmo que não 
tenha vendido nada Trata-se de um impos-
to fictício. Desistir do alojamento local é 
quase a mesma coisa que vender um imó-
vel. Mas, como é natural, se não houver 
urna venda, as pessoas não têm condições 
para pagar um imposto e, como tal, não 
podem sair da atividade do alojamento 
local. E isso era uma questão que quería-
mos ultrapassar. A nassa proposta era mui-
to simples e era fazer como qualquer cida-
dão faz: só paga imposto de mais-valias se 
vender o imóvel. Pagar essa mais-valia só 
tem sentido se realmente for vendido o 
imóvel. O que a lei diz é que deixar a ativi-
dade é equivalente a desistir do imóvel. 
Entretanto, a proposta que foi agora entre-
gue responde ao nosso pedido, o que é de 
bom senso, ao determinar que só se paga 
oimposto quando se vender o imóvel, mas 
não resistiram e criaram um outro e que 
não é solução. Ou seja, criaram um novo 
imposto e que também é pago à saída. No 
momento em que se abandona a ativida-
de é necessário pagar um imposto ainda 
mais fictício e que não tem qualquer expli-
cação, já que terá de ser pago em função 
do valor patrimonial do imóvel e que será 
multiplicado por todos os anos em que o 
imóvel esteve em atividade. 
Tem então efeitos retroativos? 
Exato. Chamam-lhe imposto de rendimen-
to ou de compensação mas, na prática, não 
está ligado a nenhum rendimento. Trata-
se de um imposto patrimonial retroativo. Página 5



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 31,50 cm²

  Corte: 2 de 5ID: 89746153 20-11-2020

Para o presidente da ALEP, 
a proposta do OE 2021 
sobre mais-valias no AL 
"resolve um problema, 
mas cria outro igual". 
Em causa está um tributo 
que obriga os proprietários 
que desistirem da atividade 
a pagar um imposto 
calculado sobre 1,5% 
do valor patrimonial do imóvel 
com efeitos retroativos 
ROTOS: BEATRIZ SANTOS 
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É uma espécie de IMI retroativo que não 
lembra a ninguém. É um valor de 1,5% do 
valor patrimonial que entra nas contas do 
IRS como se fosse um rendimento e que é 
multiplicado pelo número de anos. Isto 
significa que se tiver um imóvel no aloja-
mento local durante dez anos, esse impos-
to a pagar será multiplicado por dez O que 
vai isso provocar? Para já, é uma coisa sem 
sentido. Imagine alguém que tenha entra-
do no ano passado no alojamento local, 
entretanto foi apanhado pela pandemia, 
não faturou nada e resolve sair no próximo 
ano. Oficialmente esteve dois anos na ati-
vidade, mas nunca faturou um tostão, e esse 
imposto vem dizer que, independentemen-
te de ter faturado zero ou qualquer coisa, 
tem de pagar esse 1,5% vezes dois anos. Isto 
quer dizer que a pessoa vai ter de pagar 
umas centenas ou milhares de euros para 
abandonar uma atividade que nem teve 
rendimentos. Agora imagine uma pessoa 
que durante quatro ou cinco anos desen-
volveu ecoa atividade ou alguém que tenha 
uma propriedade com um valor patrimo-
nial maior. Por exemplo, temos associados 
que herdaram propriedades no interior, 
uma espécie de quintas onde organizaram 
um ou dois casamentos, mas estavam regis-
tados como alojamento local. Apesar de 
terem eventos desses por meros dias por 
ano durante três ou quatro anos, vão ter de 
pagar um valor absurdo para abandona-
rem, sem quase terem atividade. Qual vai 
ser o resultado disso na prática? Mais um  

obstáculo para quem quer sair. Substituí-
ram um imposto que se pagava à saída, que 
ninguém entendia, por outro imposto que 
também se paga à saída mas que se enten-
de ainda menos. Pior: nesta lógica, quanto 
mais tempo essa pessoa estiver no aloja-
mento local, mais dificil é para sair porque, 
se o imposto é calculado sobre o tempo todo 
que esteve no alojamento local - imagine 
no Algarve, em que há pessoas que estão 
nesta atividade desde que a lei foi criada, 
em 2009/2010 
Nesse caso estamos a falar de uma dél-ada  
Por exemplo, tenho uma casa simpática no 
Algarve que uso de vez em quando e outras 
semanas utilizo para o alojamento local, e 
como optei por fazer tudo legalmente há 
dez anos vou ter de pagar uma verdadeira 

"Numa crise tão profunda 
como esta é normal 

e razoável que haja quem 
não consiga aguentar 

e procure alternativas" 

"Quem é proprietário de 
um alojamento local tem 

de pagar à saída um 
imposto como se tivesse 

vendido um imóvel" 

fortuna se quiser sair do alojamento local. 
Resultado: não vou conseguir sair desta ati-
vidade. O imposto impede de sair numa 
época em que estamos em crise, apesar de 
a maioria não querer abandonar esta ati-
vidade, mas temos de ter em mente que há 
muitos que não vão conseguir aguentar-se 
e vão ter de encontrar uma alternativa. 
Numa altura em que as pessoas mais pre-
cisam de encontrar uma alternativa e até 
pode ser saudável, nas grandes cidades, 
haver uma migração de alojamento local 
para algum tipo de habitação - seja habi-
tação própria, seja para arrendamento, seja 
para renda segura -, vamos criar um obs-
táculo fictício e injustificado que vai dificul-
tar e impossibilitar essa saída Não tem lógi-
ca Supostamente tentaram resolver o pro-
blema, mas criaram outro igual ou pior. 
Quem também vai sair muito prejudicado 
com isto são os programas municipais -
como os programas Renda Segura, em Lis-
boa, ou Porto Com Sentido - porque apre-
sentam valores bastante apertados e estão 
direcionados para um público com meno-
res rendimentos. O que acontece? A partir 
do momento em que, para entrar num pro-
grama destes, tenho de pagar uma espécie 
de multa durante quatro anos, a fórmula, 
que estava no limite, vai ficar sem atrativi-
dade nenhuma porque fico praticamente 
sem um mês de renda que a câmara esta-
ria a pagar. Estão a aprisionar na mesma o 
alojamento local, mesmo daqueles que pode-
riam querer sair, estão a criar obstáculos  

para o arrendamento e a matar os progra-
mas de renda acessível das câmaras. Até 
tenho dificuldade em entender como é que 
uma fórmula destas sai como proposta. A 
nossa expetativa é que tenha sido um erro 
de cálculo, ou seja, que não se viram as 
variáveis todas e que, em sede de especia-
lidade, corrijam isso. E a correção é muito 
fácil. É deixarem de inventar, não inventa-
rem um imposto adicional fictício à saída, 
e fazerem aquilo que era a única coisa que 
era possível: cobrar o imposto de mais-valia 
só quando se vende o imóvel. Nunca nin-
guém pediu uma isenção de mais-valia, isso 
nunca esteve em causa, o que se pediu é 
que só se pagasse quando se obtivesse ̂ c f. 
ganho na venda Não há nenhuma isenção 
na nossa proposta, pois quem vender não 
só vai pagar a mais-valia como, se vender 
antes dos três anos em que deixou a ativi-
dade do alojamento local, essa mais-valia 
será muito mais agravada. E se o Estado já 
ganha aí, não faz sentido criar um impos-
to retroativo patrimonial que não tem expli-
cação, um imposto que, segundo vários fis-
calistas, vai ter enormes dificuldades por-
que é um imposto que facilmente vai ser 
enquadrado como ilegal. 
Acha que vai haver sensibilidade por 
parte do Governo em recuar? 
Espero que sim, porque não estamos a falar 
de uma batalha ou de uma vitória do alo-
jamento local Primeiro, porque é para quem 
pretender sair desta atividade, e nós esta-
mos preocupados com quem fica, portan-
to não é um beneficio para o alojamento 
local; segundo, é do interesse geral que haja 
essa mobilidade. É do interesse do merca-
do porque estamos em crise do setor do 
alojamento local, porque as pessoas têm 
todo o direito de querer sair, mas também 
é do interesse da própria habitação para 
haver a tal mobilidade e para que as zonas 
onde tenha havido maior concentração de 
alojamento local possam ter novamente 
uso habitacional. É também do interesse 

continua na página seguinte » 
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Eduardo Miranda garante 
que o problema da habitação 

é mais profundo e que não é o fim 
do alojamento local que vai resolver 

essa situação. E acredita que, 
mesmo que se assista à migração 

de mil ou dois mil imóveis, isso não 
vai responder à falta de dezenas 

de milhares de casas que 
existe nalgumas zonas do país 

» continuação da página anterior 

para o mercado de arrendamento porque 
alguns desses imóveis que até aqui esta-
vam no alojamento local podem ir para o 
arrendamento e é também do interesse dos 
programas municipais. Havia aqui um con-
senso generalizado e até partidário para 
que isso aconteça. Não houve ninguém que 
se colorngsP contra isso, da esquerda à direi-
ta e, como tal, é muito estranha esta solu-
ção técnica que foi encontrada Esperamos 
que tenha havido um desconhecimento ou 
uma má avaliação do contexto e do verda-
deiro problema, que era facilitar que as pes-
soas saíssem. Espero que os partidos aju-
dem a alterar isso. 
Sente que a maioria está a pensar em 
abandonar o alojamento local? 
A Maior parte das pessoas que estão nesta 
atividade é gente do turismo, é gente que 
gosta de servir, que tem nisso a sua ativi-
dade principal, que tem nisso a sua forma 
de vida. São pessoas que vão tentar até à 
última hora. 
Mas há casos em que poderão estar com 
problemas financeiros.... 
Isso há e vai continuara haver. Com uma 
crise desta profundidade precisamos de 
ter as portas abertas. É por isso que pre-
cisamos de tirar os obstáculos porque, 
independentemente de a maior parte que-
rer continuar porque tem essa vocação do 
turismo, se calhar, muitos não vão conse-
guir. E é nesse momento que precisamos 
de ter as portas abertas para que as pes-
soas encontrem alternativas. Não faz sen-
tido dificultar e muito menos penalizar. 
Essa migração vai acontecer, se calhar, 
não pela vontade da pessoa, mas porque 
precisa. Ainda assim, a maior parte está a 
tentar fazer uni esforço real para se man-
ter na atividade. 
Até lá, os imóveis estão vazios... 
A maior parte das casas estão vazias, mas 
há quem esteja a ver outro tipo de segmen-
tos. Por exemplo, alguns estão a direcionar-
se para os mercados de estudantes que, ain-
da assim, está um pouco parado nesta altu-
ra porque não se está a assistir a uma grande 
mobilidade. Há uma outra parte que está 
a apostar - talvez seja a que tem maior pro-
cura - nos arrendamentos de média dura-
ção. Estamos a falar de pessoas que preci-
sam, pelas mais variadas razões, de uma 
casa por um, dois, três ou seis meses por-
que começaram a trabalhar noutra cida-
de. Outra solução são aqueles a quem cha-
mamos nómadas digitais -grupos de estran-
geiros que podem morar em qualquer lado, 
e muitos estão a escolher Portugal. O Algar-
ve, por exemplo, tem tido uma grande pro-

  

cura para isso. E às vezes até para situações 
de divórcios ou obras em casa. Mas, qual-
quer que seja a alternativa, seguramente 
ela não resolve o problema da falta de turis-
mo. Além disso, com estas soluções esta-
mos a falar de valores completamente dis-
tintos. Estamos a falar de um valor men-
sal, e não um valor diário. 
O arrendamento de longa duração ainda 
não é uma aposta? 
O arrendamento de longa duração é uma 
escolha para uma minoria e pode ser 
uma porta possível para alguns. Mas o 
arrendamento de longa duração, ao con-
trário do de média duração, significa o 
abandono da atividade. E aí é uma deci-
são mais estrutural. O que se passa no 
arrendamento de longa duração? Mui-
tos têm receio, em primeiro lugar devi-
do à instabilidade fiscal e, por outro, mui-
tos estão à espera desta decisão da 
mais-valia. Mas mesmo que seja uma 
parcela menor, não deixa de ser signifi-
cativa - estamos a falar de 94 mil aloja-
mentos locais e, se houver uma parcela 
de 10%, são quase 10 mil alojamentos a 
migrarem para o arrendamento de lon-
ga duração. O certo é que este problema 
de instabilidade fiscal é grave porque dá 
a ideia de que estamos numa atividade 
e, de repente, a qualquer momento mudam 
as regras do jogo sem justificação e sem 
sentido nenhum. Isto é uma coisa que 
deixa as pessoas com receio de fazerem 
compromissos de médio a longo prazo. 
Vamos para o arrendamento de longa 
duração ou para o programa de renda 
segura e, daqui a quatro ou cinco anos, 
mudam de ideias e mudam as regras 
todas. Este tipo de alteração, além do 
grau de injustiça e de ser completamen-
te contraproducente, aumenta uni dos 
fatores que mais dificuldades coloca a 

"A maior parte das casas 
estão vazias e há quem 

esteja a ver outro tipo 
de segmentos, como o 

mercado de estudantes" 

"Não há histórico 
de nenhum setor que 

esteja de alguma forma 
aprisionado na atividade 
por uma questão fiscal" 

quem quer migrar para o arrendamen-
to, que é a falta de confiança. 
Numa altura em que se falava da explosão 
do alojamento local, esta situação está a ser 
um balde de água fria para o setor... 
Foi um balde de água fria para quem inves-
tiu agora, para quem já tinha investido, para 
os que viviam disto. Ninguém previa uma 
situação destas. A pior calamidade que se 
podia prever estaria relacionada com uma 
questão de segurança, um atentado terro-
rista, por exemplo, mas eram coisas que 
teriam um impacto passageiro e, depois, a 
confiança voltaria Ninguém tinha a menor 
capacidade de prever algo que fizesse um 
shutdown, um fecho completo, e que não 
depende só do país. Só quando o mundo 
todo estiver tranquilizado é que vamos 
poder ter alguma mobilidade internacio-
nal. Ouço muitas pessoas dizerem que é 
má a dependência que tínhamos dos estran-
geiros, que só queríamos os estrangeiros e 
não queríamos saber dos portugueses. Isso 
não é verdade. O que acontece é que este é 
um mercado direcionado, como é o mer-
cado de exportação. É um mercado que 
depende muito dos clientes estrangeiros, 
da mesma forma que há indústrias em Por-
tugal que dependem dos mercados exter-
nos. E claro que temos uma parcela de clien-
tes portugueses, mas é um negócio que 
dependia mais dos clientes estrangeiros, e 
não dependia só de um país ou de outro. 
Enquanto não houver alguma tranquilida-
de, alguma confiança para se viajar a nível 
internacional, vamos continuar a ter um 
ritmo paralisado ou muito lento de retoma 
do turismo. E ainda se prewem vários meses 
de grande instabilidade. 
Muitos viam esta atividade como a gali-
nha dos ovos de ouro... 
Antes de vir qualquer pandemia, e já des-
de o ano passado que estávamos a avisar a 
quem estava a começar que era uma ilu-
são a ideia de que o turismo era uma gali-
nha de ovos de ouro. Só quem não tem 
noção da atividade, do trabalho que dá, dos 
custos que estão envolvidos poderia pen-
sar assim. Agora, essa questão nem se colo-
ca, a que se coloca é que é uma atividade 
feita por micro e pequenos empresários e 
dos quais 55 mil famílias dependem. E esta-
mos numa situação, tal como estão outros 
setores, muitíssimo complicada. Mas não 
há dúvida nenhuma de que é um dos seio-
res - e estou a juntar também o turismo -
mais afetados pela crise. Não podemos 
esquecer-nos de que este é um dos setores 
importantes para o país. Envolve muito 
emprego, principalmente em Lisboa e Por-
to. Não vale a pena estar aqui a culpat iii-
zar o turismo porque, caso contrário, es 
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a cuipabiliwir todos os funcionários, forne-
cedores, todos os pequenos proprietários. 
O nosso setor é feito de 60 e pouco por cen-
to de empresários em nome individual, falar 
em galinhas de ovos de ouro é quase ridí-
culo, são pessoas que ganhavam pratica-
mente um salário. Há aqui um mito mui-
to grande e errado de que o turismo esta-
va a tornar os empresários ricos. Para ter 
uma ideia, um Ti em alojamento local, tiran-
do os custos, estamos a falar de um rendi-
mento de 500 a 600 euros, estamos a falar 
de um salário mínimo. 
A Associação da Hotelaria de Portugal 
estima que, até ao final do ano, mais de 
70% da oferta esteja encerrada e não 
reabra antes da primavera de 2021. A 
Associação do Alojamento Local em 
Portugal já fez essas contas? 
Temos realidades distintas. Aqueles que 
são estabelecimentos de hospedagem, com 
uma estrutura maior, com mais funcioná-
rios, como é o caso dos hostels e das guest 
houses, poderão estão a ponderar se é viá-
vel ou não manterem a sua atividade. Mas 
a grande maioria são apartamentos ou 
moradias, não têm uma estrutura a funcio-
nar e, por isso, aquela ideia de terem de 
fechar, porque se deixarem aberto têm de 
ter funcionários dia e noite, não se coloca 
aqui. Estão fechados por falta de clientes, 
não estão forçosamente a fechar para não 
terem custos. Claro que fechados pagam à 
mesma as contas fixas de luz, os emprésti-
mos bancários, etc. Tanto que o alojamen-
to local, à medida que comece a haver a Página 7
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retoma- tal como quando explodiu o turis-
mo -, vai estar na linha da frente para aju-
dar o país a retomar porque tem uma capa-
cidade de resposta mais rápida. E por isso 
é importante manter grande parte dessa 
oferta, porque o alojamento local vai ser 
aquele que vai conseguir responder de for-
ma mais rápida Os hotéis, naturalmente, 
vão ter de pensar aos poucos como rea-
brem e a que velocidade. 
Até pela dimensão de cada um dos pro-
jetos... 
Acima de tudo pela dimensão dos custos, 
porque um hotel, para abrir, vai ter de ter 
não sei quantos funcionários, mesmo que 
tenha apenas um único cliente. Tem de ter 
sempre uma pessoa na receção dia e noite, 

"O problema 
da habitação é estrutural 

e o que aconteceu 
é que era preciso encontrar 

um bode expiatório" 

"Houve países que 
proibiram o alojamento 

local, mas não só não 
se sentiu impacto 

nos preços como estes 
até aumentaram" 

na manutenção, etc., ou seja, tem uma estru-
tura de custos muito pesada No alojamen-
to local temos maior flexibilidade mas, na 
prática, também estamos fechados. 
Chegou a dizer que o alojamento local 
era usado como bode expiatório por os 
preços das casas não descerem. Neste 
momento, a atividade está parada e os 
preços também quase não descem. Como 
vê esta situação? 
O problema da habitação é estrutural e o 
que aconteceu é que, muitas vezes, era pre-
ciso encontrar o tal bode expiatório, uma 
solução fácil de apontar. Mas os preços da 
habitação, independentemente do aloja-
mento local, são um problema de merca-
do e, naturalmente, vão demorar bastante 
mais tempo até se resolver porque é uma 
questão de oferta, especialmente no seg-
mento médio. Houve países que até proi-
biram o alojamento local, como foi o caso 
da cidade de Berlim, mas não só não sen-
tiu impacto nos preços como estes até 
aumentaram em algumas zonas, porque o 
alojamento local era uma gota de água do 
problema Mas é verdade que esta situação 
vai ajudar a servir para refletir e ajudar a 
perceber que o problema é muito mais pro-
fundo. E mesmo que haja uma migração 
de mil ou dois mil imóveis, isso não vai resol-
ver o problema estrutural de dezenas de 
milhares de casas que estão em falta nal-
gumas zonas do país. 
O que acha dos apoios do Governo à ati-
vidade? 
Como estamos fechados por falta de  

clientes, estamos no grupo que está a 
ter um impacto negativo maior, ao con-
trário da restauração, que foi obrigada 
a fechar. A nossa questão não é este ou 
aquele fim de semana, o nosso proble-
ma é que estamos quase sem atividade 
oano inteiro, é um problema de impac-
to prolongado. Agora que estamos qua-
se no final do ano, que já passou aque-
le impacto inicial e houve medidas de 
apoio do Instituto do Turismo, é preci-
so pensar em novas ajudas. Houve as 
primeiras linhas, que não resolveram 
o problema, mas deram um alívio impor-
tante nos primeiros meses. Agora, ten-
do em conta que esta situação não é de 
três, quatro ou cinco meses, tem de exis-
tir um reforço. A linha de apoio à tesou-
raria que é o Apoiar é urgente e funda-
mental porque o apoio que foi dado, 
mesmo para as pequenas empresas, foi 
de 50 mil euros, mas não é suficiente 
para um período de oito, nove, dez meses 
parado. Estamos à espera que este 
Apoiar.pt seja apresentado e, mesmo 
assim, não vai ser uma solução para 
uma situação que se vai prolongar duran-
te os primeiros meses do próximo ano. 
Uma empresa, apesar de ser micro, pode 
faturar 200 mil, 300 mil euros, e ter 
uma linha de sete mil euros não é solu-
ção. Há também um problema do limi-
te dos valores, porque para quem está 
no limite do escalão de micro ou de 
pequena empresa, os valores estão des-
ajustados. Era fundamental que hou-

  

vesse um ajuste dos valores de acordo 
com o volume de faturação. 
Quantas unidades registadas ainda exis-
tem? 
Contamos com 95 mil unidades mas, 
pela primeira vez na história, o saldo 
de alojamentos diminuiu em Lisboa, 
em que o saldo foi negativo. O número 
de alojamentos desde que começou a 
pandemia, dos que abriram versus os 
que encerraram, foi negativo, o que é 
normal, pois é sinal do grande impac-
to que isto está a ter. É natural, nin-
guém vai fazer um investimento numa 
atividade que está parada. E, por isso, 
ou adiam o investimento ou procuram 
alternativas. E não podemos esquecer-
nos do ecossistema, que está a ir abai-
xo. Ninguém tem em mente o quanto 
isso representava na zona histórica, pois 
era a senhora do bairro que fazia, por 
exemplo, as limpezas. Muitos jovens e 
outros até de mais idade ajudavam na 
parte do check-in e do check-out. As 
lavandarias daquela zona estão a ter 
uma grande dificuldade, as charcuta-
rias, os talhos, as mercearias, que ape-
sar de servirem a população local con-
tavam com os clientes do alojamento 
local porque, como não temos restau-
rante, as pessoas recorriam muito ao 
comércio local. As pessoas começam a 
sentir na prática o que, na verdade, 
representava o turismo, e não só para 
quem estava diretamente envolvido no 
turismo, mas para toda a comunidade. Página 8
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Medidas 
mais duras e 
feriados sem 
deslocações 
Mortes estào a 
aumentar nos lares, 
onde Portugal regista 
178 surtos. Novembro 
já com o dobro 
de mortes de outubro 
// PÁGS. 24 e 7 

Tribunal 
afirma que 
violação do 
confinamento 
não constitui 
crime 
//  PÁG. 6 

Motor3P 
Temporada 
histórica vê 
os últimos 
raios de sol 
no Algarve 
// PÁGS. 34-35 
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o ÓPIO 
DO POVO 

As chamadas de valor acrescentado são a fortuna 
de uns e a ruína de outros 

Provedora de Justiça quer proibir o jogo nas televisões 
Estações televisivas faturam milhões por ano 

As histórias de quem se desgraçou com este vício 
e as de quem gosta de jogar 

// PÁGS. 12-20 

760/761 
SUIÇA PEDE A CIDADAOS PARA 
ASSINAREM TESTAMENTO VITAL 
Objetivo dos médicos é não terem de escolher quem salvam 
Muitos idosos acolhem a ideia e preferem morrer a ficarem ligados a um ventilador PÁG.10 

Eduardo Miranda, presidente da Associação 
do Alojamento Local em Portugal 

"O alojamento 
local foi um bode 

expiatório" 
"A maior parte das casas estão 

vazias e há quem aposte 
no mercado dos estudantes" 

"Houve países que proibiram 
o alojamento local 

mas os preços não baixaram" 
// PÁGS. 22-25 

0.-4M•• 

Página 9



A10

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 3,32 x 7,62 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 89744796 20-11-2020 | Economia

-53,4%
TURISMO NÃO  
RECUPEROU EM SETEMBRO
O verão terminou numa nota 
negativa para o sector do turismo. 
Os dados do Instituto Nacional 
de Estatística traçam um 
quadro sombrio, que se agravou 
em setembro. As dormidas 
recuaram 53,4% face ao mesmo 
mês de 2019, uma queda mais 
pronunciada do que em agosto 
(-47,1%). No número de hóspedes, 
a queda também se agravou em 
setembro (-52,7%) face a agosto 
(-43,6%). Sem surpresas, o sector 
está a ser penalizado sobretudo 
pelo esfumar dos turistas 
estrangeiros, cujas dormidas 
ficaram 71,9% abaixo de 2019. 
A quebra nos proveitos totais 
também se acentuou (-59,2% em 
setembro e -48,7% em agosto), 
com a fatia de estabelecimentos 
de alojamento turístico 
encerrados ou sem movimento de 
hóspedes a subir para 24% (22,8% 
em agosto).
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Alojamento  
local a subir
O mercado de alojamento 
local teve, em setembro, o 
melhor desempenho desde 
o início da pandemia, quer 
em Lisboa quer no Porto. A 
taxa média de ocupação foi 
de 24% em Lisboa e de 26% 
no Porto, ambos em máxi-
mos desde abril.
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JWL 

POR DENTRO 

ossi deixa elogios 
ao circuito 
O veterano espanhol 
classificou o circuito al-
garvio de "fantástico": 
"É melhor do que em 
Valência e isso vai ser 
bom para nós. Senti-me 
muito bem nos testes 
que fizemos no Algarve 
no início do ano. É dife-
rente de todas as outras 
pistas em que competi-
mos". 

Campanha 
para ver a prova 
A SportTV lançou um 
sistema de "Pay Per Ti-
me" que permite aos te-
lespectadores ter acesso 
a todos os conteúdos da 
prova portuguesa, entre  ml 
hoje e depois de ama-
nhã, por 4,99 euros. 
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2020 MotoGP Race Winners çl 

Miguel Oliveira, ao centro, corre em casa e ontem recebeu uma manifestação de carinho dos fás quando chegava ao Algarve 

Perdas de 74 milhões 
no GP de Portugal 
Com adeptos nas bancadas, lucro esperado seria de 80 milhões de euros. Mesmo sem o calor 
humano, a prova traz benefícios para o país e região por causa da cobertura internacional 

PILOTO Sofia Esteves Teixeira 
desporto@jn.pt 

MOTOGP  O mau exemplo da Fór-
mula 1 e o número elevado de ca-
sos de covid-19 em Portugal, que 
levaram a medidas restritivas 
como o confinamento no fim de 
semana, obrigaram a que o Grande 
Prémio de Portugal em MotoGP, 
que se disputa depois de amanhã 
(14 horas), se realize sem adeptos. 
E as perdas são consideráveis: 74 
milhões de euros. João Fernandes, 
presidente da Região de Turismo 
do Algarve, afirmou ao JN que exis-
tia uma estimativa de receita "na 
ordem dos 80 milhões de euros" 
caso as 35 mil pessoas - e esta lota-
ção já era limitada - pudessem as-
sistir à prova ao vivo mas, face ao 
panorama, "a receita não deverá 
ultrapassar os seis milhões". 

Apesar de tudo, João Fernandes 
considera que nem tudo está per-

 

Miguel Oliveira 
teve escolta especial 
no Algarve 

O piloto da KTM vai correr 
em casa e mesmo sem adep-
tos nas bancadas não lhe fal-
ta apoio. Miguel Oliveira foi 
surpreendido ao ser escolta-
do por dezenas de motards 
durante o caminho para o 
Autódromo do Algarve e, à 
chegada, fez questão de 
agradecer. "Inesperadamen-
te, nas bombas de gasolina e 
à entrada da autoestrada, vi 
que vários motards me se-
guiam. Foi muito bom. Pus 
algumas músicas relaciona-
das com motas muito alto e 
abri as janelas. Foi uma inje-
ção de motivação", adian-
tou. 

falta de adeptos, principalmente 
dos que vinham de outros países, 
como Espanha. A cobertura mediá-
tica é positiva para a região e even-
tos destes deviam continuar, pois 
são âncoras de que o Algarve preci-
sa para esbater a maior fraqueza 
que é a sazonalidade", afirmou sem 
quantificar as perdas. 

dido, uma vez que, mesmo sem 
público, a prova acaba por promo-
ver o país e a região graças não só 
à cobertura mediática e à trans-
missão televisiva, como também 
às redes sociais da organização do 
mundial, ainda mais numa altura 
em que o país está confinado. "Em 
2019, tiveram um alcance supe-
rior a 6,7 biliões, com 1,25 biliões 
de vídeos vistos, uma capacidade 
de comunicação que é extraordi-
nária", acrescentou. 

Ainda que o impacto do MotoGP 
"não seja comparável" ao da Fór-
mula 1, Elidérico Viegas, presiden-
te da Associação de Hotéis e Em-
preendimentos Turísticos doAlgar-
ve, não esconde como a falta de pú-
blico "prejudica a própria organiza-
ção, comércio, restaurantes e ho-
téis" e defende que estes eventos 
devem continuar, dado que são 
uma "âncora" para a região do Al-
garve: "Saímos prejudicados pela 

BANCADAS VAZIAS SEM PESO 

O treinador Miguel Praia consi-
derou que as cadeiras vazias "mu-
dam radicalmente o sentimento" 
do Grande Prémio de Portugal, 
mas que tal não vai "interferir" 
no rendimento do piloto portu-
guês Miguel Oliveira. "As trans-
missões televisivas e as redes so-
ciais farão essa ponte à distância. 
Ao correr em casa, num circuito 
que conhece bem, o Miguel vê 
uma oportunidade excelente de 
garantir o segundo triunfo", dis-
se à Lusa o ex-piloto português.* 
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COVID-19: Futebol, 
cultos religiosos  
e estrangeiros não 
registados preocupam 
autoridades 
Residentes à margem do sistema complicam a tarefa de controlar  
a pandemia na região
Maria Simiris
maria.simiris@barlavento.pt

A informação foi avançada 
pela delegada regional de 
saúde, Ana Cristina Guer-
reiro, na conferência de im-
prensa de balanço da situa-
ção pandémica na região al-
garvia, realizada na sexta-fei-
ra, 13 de novembro. No que 
toca à perspetiva da evolu-
ção, «estamos em sintonia 
com todo o país, sendo que 
o Algarve está com uma si-
tuação bem mais confortá-
vel», disse. Mas numa altu-
ra em que metade do distrito 
de Faro está na lista verme-
lha dos concelhos de alto ris-
co de contágio de COVID-19, 
Ana Cristina Guerreiro consi-
derou que, ainda assim, «te-
mos uma situação privilegia-
da. O indicador que é o utili-
zado de número de casos no-
vos nos últimos 14 dias por 
100 mil habitantes, no global 
da região, não atinge o valor 
que é estipulado pelos peri-
tos e pelo governo, que são 

os 240 casos por 100 mil ha-
bitantes», contabilizou.

No desporto, a pandemia 
afeta clubes como o Sport Lis-
boa e Fuseta, Clube Maríti-
mo Olhanense, Ginásio Clube 
Olhanense, Futebol Club de 
São Luís e Internacional Club 
Almancil. A maioria no em-
blema do concelho de Loulé. 
A delegada revelou ainda que 
a incidência é maior nas equi-
pas de sub-23, onde jogam os 
atletas mais jovens, que de-
pois das partidas «se relacio-
nam, fora do relvado, com ou-
tros atletas de outros clubes. 
Acabam também por envol-
ver as equipas técnicas, que 
têm elementos mais velhos». 
Segundo alertou, o proble-
ma não se cinge ao desporto. 
«Temos casos relacionados 
com cultos de várias religiões, 
em que as pessoas estão num 
espaço fechado, com maior 
proximidade do que deviam, 
onde cantam e falam alto. A 
doença transmite-se nesses 
momentos. O canto é uma ati-
vidade de risco», advertiu. 

Um exemplo registou-se na 
Igreja Evangélica Assembleia 
de Deus – Ministério Rocha 
Eterna Portimão, num surto 
onde até então foram identi-
ficados 16 infetados, de Porti-
mão e Lagoa, «mas o número 
real de casos, eventualmen-
te, será maior». Já em Faro e 
Olhão, registaram-se infeções 
na Igreja Evangélica de Fila-
délfia. Em comum, o facto de 
serem «religiões que são mui-
to frequentadas também por 
população de etnia cigana», 
explicou.

Estrangeiros 
«desconhecidos do 
sistema» penalizam 
o Algarve
Outra importante fatia de ca-
sos recentes de COVID-19 
surgiu no Parque de Campis-
mo de Alvor, em Portimão. 
«Estão relacionadas cerca de 
100 pessoas, sobretudo es-
trangeiras. Estamos a tratar 
desse assunto e a fazer mui-
tos testes. Neste surto, muitas 
pessoas nem número de uten-

te do Sistema Nacional de 
Saúde (SNS) têm», detalhou. 

Por este motivo, a delega-
da é da opinião que os crité-
rios de contagem e avaliação 
epidemiológica do Algarve 
poderiam ser diferentes. «De 
uma forma geral, temos uma 
população equivalente ao 
Amadora-Sintra. Até podía-
mos ser olhados dessa manei-
ra, como um todo, sem divi-
dir [a região] por concelhos. É 
uma das hipóteses, mas exis-
tem outras questões como 
a concentração de casos em 
instituições e lares, por exem-
plo, que penalizou o concelho 
de São Brás de Alportel».

Isto porque «ao dividir, te-
mos situações de concentra-
ção de alguns casos e os con-
celhos que tiveram essa con-
centração foram penalizados 
porque atingiram o critério 
estipulado. Se os critérios são 
discutíveis? Na minha opi-
nião são. Podem ser melho-
rados. Penso que também es-
tamos todos [organismos na-
cionais e regionais] interessa-

dos nisso e, eventualmente, 
haverá um aperfeiçoamento 
do cálculo em situações futu-
ras», disse. 

A questão tem a ver com 
a população residente de ou-
tras nacionalidades cujo nú-
mero e localização é uma in-
cógnita. «São desconhecidos 
do sistema. Alguns já têm a 
sua residência oficial, mas 
muitos não. Esta questão pe-
naliza muito, por exemplo, 
Vila do Bispo, onde 70 por 
cento dos infetados são es-
trangeiros. Albufeira e Porti-
mão já têm muitos estrangei-
ros infetados, talvez 30 por 
cento. É significativo e não es-
tão contabilizados pelo Insti-
tuto Nacional de Estatística 
(INE) como residentes. Essas 
pessoas entram no denomi-
nador porque são casos posi-
tivos», sublinhou.

António Miguel Pina, pre-
sidente da AMAL - Comuni-
dade Intermunicipal do Al-
garve e da Câmara Municipal 
de Olhão, secundou as pala-
vras da delegada regional e 

lembrou que «estamos a vi-
ver uma pandemia. As pes-
soas vão contar como caso 
no sítio onde estão. É onde 
apresentam risco, onde es-
tão a respirar para dentro e 
para fora o vírus». O autarca 
olhanense afirmou que «isto 
veio trazer a descoberto um 
problema que temos e recla-
mamos há anos. É que o Al-
garve não pode ser visto ape-
nas pela população residente 
de 450 mil habitantes. O Al-
garve é visto dessa forma em 
tudo e também quando são 
feitos investimentos, quan-
do são transferidas verbas e 
quando são estruturados os 
serviços de saúde. O Algar-
ve tem que ser olhado como 
uma região que tem, por cer-
to, mais 20 ou 30 por cento 
de população que não consta 
oficialmente das estatísticas, 
mas que está cá. Tenho qua-
se a certeza que em nenhu-
ma outra região do país isto 
se verifica».

O responsável da AMAL 
informou ainda que na última 
reunião daquele organismo, 
decorrida na quinta-feira, 12 
de novembro, «na qual Jorge 
Botelho [secretário de Estado 
da Descentralização e da Ad-
ministração Local] fez ques-
tão de estar presente, decidi-
mos que vamos pedir à Dire-
ção-Geral de Saúde (DGS) e 
ao governo que haja um fator 
ponderador em relação ao Al-
garve para poder incorporar, 
no denominador da popula-
ção, outro número», embora 
ninguém saiba ao certo qual. 

Estima-se, porém, que 
«andará na casa dos 25/30 
por cento a mais. Não podem 
contar só para os casos, os es-
trangeiros. Esta população 
internacional que aqui resi-
de, que se calhar são 100 ou 
150 mil, também têm de con-
tar de outra maneira. Os nú-
meros de estrangeiros in-
fetados, que contam para o  

«Escolas não são 
locais de transmissão»
Um dos grandes motivos de preocupação para esta se-
gunda vaga da pandemia passava pelo regresso às au-
las. De facto, explicou Ana Cristina Guerreiro, «as esco-
las são sempre uma preocupação. Temos bastante esco-
las com casos esporádicos, isolados. Quando acontecem 
em casos de alunos até ao 2º ciclo, em crianças que não 
usam máscara, costumam implicar a turma ir toda para 
casa, o que tem um impacto muito grande na sociedade 
em geral, porque obriga a que os pais fiquem com eles. 
Temos cerca de 86 casos em 50 escolas dispersas pela 
região. Destes, 72 são em alunos e 14 em profissionais, 
como professores e auxiliares. Surtos em escolas não 
têm acontecido. Às vezes acontecem entre irmãos e alu-
nos que se relacionam em outras atividades, fora do con-
texto escolar. A nossa análise é que as escolas não são lo-
cais de transmissão. Têm sido muito poucas as pessoas 
infetadas neste meio, normalmente a transmissão dá-se 
em relações familiares».M
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Ana Cristina Guerreiro
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Hotel em Portimão preparado 
com 550 camas
Jorge Botelho, secretário de Estado Coorde-
nador do estado de Emergência na Região 
do Algarve, e ex-autarca de Tavira lembrou 
que saiu da reunião de Conselho de Minis-
tros, uma resolução que tem a ver com a 
situação de desanuviar o CHUA, tanto em 
Portimão como em Faro, para criar uma es-
trutura residencial de retaguarda. Botelho 
lembrou ainda o trabalho que tem sido feito 
entre a Segurança Social e o CHUA «para re-
tirar dos hospitais os doentes crónicos que 
estavam lá há meses e alguns até mais».

Assim, dentro desta lógica de articula-
ção entre ambas as entidades, o governo 
decretou que «seriam criados, por distrito, 
estruturas de retaguarda para doentes CO-
VID-19 que necessitem de cuidados. No Al-
garve será uma instalação situada em Por-
timão, num hotel, que neste momento já 

está a ser utilizado para a saúde, com 550 
quartos». Nos próximos meses, será o des-
tino de quem já não necessite de cuidados 
hospitalares, mas que não tem condições 
para ir para casa, nem tem critérios para 
entrar nos lares. O hotel será servido por 
«equipas médicas e de enfermagem e equi-
pamentos que serão enviados pelo CHUA e 
pela ARS Algarve. A direção técnica será as-
segurada pela Segurança Social. Os encar-
gos, sempre que necessário, como luz, ali-
mentação, água, e outros serão suportadas 
pela Autoridade Nacional de Emergência 
e Proteção Civil». Este equipamento ficará 
operacional em breve. «Estamos em fase de 
contratação de pessoal por parte da Segu-
rança Social. Isto será também para evitar 
que a atividade programa do SNS seja afe-
tada», disse.

denominador, mas não estão 
registados no INE, levam-nos a  
acreditar que se fossem con-
siderados, como propomos, 
muitos concelhos que hoje 
aparecem nesta listagem de 
alto risco, não estariam» assi-
nalados, acrescentou.

«O Algarve está a ser pre-
judicado pela forma como é 
feita a contagem da popula-
ção efetiva, mas é prejudicado 
há anos, não é de agora. Até 
no que diz respeito aos fun-
dos comunitários. Somos pre-
judicados há vários anos, por 
vários domínios, por não ser 
considerada toda a população 
que vive no Algarve. Vila do 
Bispo, Tavira, Albufeira e Por-
timão provavelmente não es-
tariam na lista», concluiu.

Capacidade hospitalar 
do Algarve «longe 
de se esgotar»
A capacidade hospitalar da re-
gião, do ponto de vista do SNS, 
está «muito longe de se es-
gotar», disse Paulo Morgado, 

presidente da Administração 
Regional de Saúde (ARS) do 
Algarve.  «Neste momento, os 
hospitais que recebem doen-
tes COVID-19, Faro e Portimão, 
quer em enfermaria, quer em 
cuidados intensivos, estão na 
fase II do plano de contingên-
cia do CHUA. A capacidade que 
temos para escalar, em termos 
de internamento, em enfer-
maria e em cuidados intensi-
vos, na primeira fase é, pelo 
menos, triplicar o número de 
internamentos. O que significa 
que estamos ainda muito lon-
ge de esgotar a capacidade de  
resposta». 

Paulo Morgado disse ain-
da que estão a ser feitos «con-
tactos com as unidades pri-
vadas da região, no sentido 
de se disponibilizarem», caso 
seja necessário um reforço 
«no caso de necessitarmos 
e esgotarmos a capacidade  
do SNS».

Para já, «ainda não esta-
mos a desmarcar atividade 
programada no CHUA. Se for 

necessário tomaremos essa 
decisão. É bom que entendam 
que não queremos fazer isso, 
mas temos de ter a noção que 
outros países já o fizeram», 
lembrou. «Esse é o padrão 
normal. Não queremos che-
gar a essa decisão, mas se for 
necessário, tomaremos por-
que em primeiro lugar está 
a vida das pessoas. Do pon-
to de vista do que é a ativi-
dade urgente, essa será sem-
pre preservada, como é óbvio. 
Mas do ponto de vista daquilo 
que é a atividade programa-
da, não urgente, que não te-
nha implicações na vida das 
pessoas, essa decisão será to-
mada se necessário», voltou a 
sublinhar.

Segundo o responsável, 
na altura da conferência de 
imprensa, contabilizavam-se 
14 profissionais de saúde in-
fetados no SNS dispersos pe-
las várias instituições. «Ne-
nhum deles internado nem 
em situação grave. Quatro são 
de uma instituição particu-
lar de saúde. Já recuperaram 
50. Há profissionais que se in-
fetam na comunidade, quer 
em convívios sociais ou fami-
liares. É essa forma que tem 
acontecido», esclareceu.

Nos dados apresentados 
«a região tem 1,13 de r/t [taxa 
de transmissão na comunida-
de]. Está em linha com aquilo 
que é o número nacional. Não 
é o mais elevado de todas as 
regiões de Portugal. A situa-
ção do país é de alguma se-
riedade. Temos mais de 480 
casos por 100 mil habitan-
tes em Portugal Continental, 
em números globais. A situa-
ção da região não é assim»,  
explicou.

No Algarve, «globalmen-
te, temos menos de 240 ca-
sos por cada 100 mil habi-
tantes. Em alguns municí-
pios já ultrapassa este va-
lor, daí terem sido incluídos 
no mapa de elevado risco de 
contágio». Mas, «mantemos o 
acompanhamento e a análise 
fina aos surtos que vão sur-
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Ana Cristina Guerreiro, Paulo Morgado e António Miguel Pina

«Barulho e espuma 
da F1» passou sem 
casos a registar
Segundo o presidente da AMAL - Comunidade Inter-
municipal do Algarve, António Miguel Pina, «não temos 
conhecimento de nenhum surto derivado da Fórmu-
la 1, além dos 14 casos já reportados da equipa técnica 
e acompanhantes que estiveram numa fase pré-COVID 
durante a organização». De todos os que assistiram nas 
bancadas, segundo o autarca de Olhão, «temos conheci-
mento de zero casos». Pina aproveitou ainda para dei-
xar bem vincado que «já passou o barulho e a espuma, 
mas para a história da COVID-19 o que vai ficar é que da 
Fórmula 1 resultaram zero casos. Lembram-se de toda a 
confusão gerada? Aqui, tivemos zero casos. Para a histó-
ria fica que tivemos zero casos na região derivado à as-
sistência na Fórmula 1», sublinhou.
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Jorge Botelho

gindo, todos em contexto de 
pessoas que coabitam, vivem 
em proximidade, como no 
caso do Parque de Campismo  
de Alvor».

No final,  Jorge Botelho 
deixou uma mensagem: «faço 
um forte apelo para que se 
consciencializem que a vida 
coletiva do Algarve depen-
de de todos os comporta-
mentos. Acabem com os gru-
pos e os agrupamentos infor-
mais. A única forma de parar 
isto é pensar que a vida cole-
tiva depende do nosso com-
portamento. Sejam pedagógi-
cos. Se quisermos ter um rea-
grupamento familiar no Natal 
como nós minimamente o co-
nhecemos é muito importan-
te que tomemos atitudes ade-
quadas», pediu.
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Prémio Nacional 
de Jornalismo de 
Inovação é nosso P3

«Nascer Prematuro» celebra  
quatro anos a ajudar pais e bebés P7
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que define as condições 
de funcionamento 
e identificação dos 
estabelecimentos de AL, 
consideradas essenciais para 
o seu desenvolvimento e 
inovação, prevendo ainda 
um conjunto de medidas 
de sustentabilidade que 
deverão ser adotados e 
privilegiados neste setor. 

Antes de mais, cumpre 
referir que estas novas 
regras se aplicam a todas 
as modalidades de AL, ou 
seja, moradia, apartamento 
e estabelecimento de 
hospedagem ou hostel.

Verificam-se, desde 
logo, orientações 
específicas sobre a 
forma de acolhimento 
do utente, condições de 
funcionamento e serviços 
de arrumação e limpeza, 
aplicação das regras 
de higiene e segurança 
alimentar ao serviço 
de pequeno-almoço 
e ainda a necessidade 
de reportar informação 
sobre as dormidas, 
determinando que, para 
além da comunicação 
de alojamento de 
estrangeiros, deverão as 
entidades exploradoras 
cooperar com as 
autoridades nacionais na 
recolha e fornecimento de 
dados relativos ao número 
de utentes, dormidas e 
outros que lhes sejam 
solicitados.

Estão ainda 
contempladas orientações 
específicas para instalações 
sanitárias, sendo que nos 
apartamentos, moradias 
e quartos deve existir, no 
mínimo, uma instalação 
sanitária por cada quatro 
e cumulativamente o 
máximo de 10 utentes. 
Já nos estabelecimentos 
de hospedagem, as 
instalações sanitárias 
comuns a vários quartos, e 
que não estejam separadas 
por género, devem ter 
retretes autonomizadas 
e separadas por portas, 
devendo existir, no mínimo, 
uma retrete, um lavatório 
e um chuveiro por cada 
seis utentes que estejam 
a partilhar instalações 
sanitárias comuns.

São também introduzidas 
regras quanto à área 
mínima dos quartos, 

em cumprimento do 
Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas. Um 
quarto individual deve ter 
pelo menos 6,50 m2 e um 
duplo 9 m2. Um quarto 
triplo não poderá ter menos 
de 12 m2 e para cada 
cama convertível a instalar 
nos quartos acrescem 3 
m2. Obedecendo a estas 
áreas mínimas, o hostel 
com mais de 50 camas/
utentes deve dispor de pelo 
menos um quarto e uma 
instalação sanitária adaptada 
a utentes com mobilidade 
condicionada.

No caso dos 

estabelecimentos na 
modalidade de moradia 
e apartamento com 
capacidade para acolher 
mais de 10 utentes, devem 
cumprir as regras de 
segurança contra riscos de 
incêndio.

Os estabelecimentos 
nas modalidades de 
quartos, apartamentos 
e estabelecimentos de 
hospedagem devem dispor 
de placa identificativa na 
entrada, sendo que, nos 
casos em que a entrada do 
estabelecimento seja no 
interior do edifício, poderão 
por uma placa de modelo 

já estabelecido, mas de 
menor dimensão (5 mm de 
espessura e com a dimensão 
de 100 mm × 100 mm).

Por fim, no que diz 
respeito às condições de 
sustentabilidade ambiental, 
os estabelecimentos devem 
privilegiar práticas que 
promovam o consumo 
eficiente de água e energia, 
assim como uma política de 
informação sobre práticas 
de turismo sustentável por 
parte dos utentes, adotar 
exclusivamente detergentes 
e produtos biodegradáveis, 
disponibilizar equipamentos 
de reciclagem, garantir que 

todos os colaboradores 
têm formação sobre as 
boas práticas ambientais, 
bem como possuir 
certificação ambiental ou 
selo de qualidade ambiental 
atribuído por entidade 
nacional ou internacional de 
reconhecido mérito.

Esta portaria entra em 
vigor no prazo de 90 dias 
após a sua publicação 
e prevê um período 
transitório de 12 meses, a 
contar da data de entrada 
em vigor, para que os 
estabelecimentos de AL 
possam adaptar-se às novas 
regras.

PATRÍCIA CARNEIRO
Associada da PRA – Raposo, Sá 
Miranda & Associados

As novas regras para o Alojamento Local

Consultório Jurídico
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EDUARDO CATROGA AFIRMA

“Empresas deverão dispor da ‘fatia 
de leão’ dos apoios europeus”
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“Precisamos de boas po-
líticas estruturais para um 
programa de reformas e 
de desenvolvimento no 
horizonte de uma década”, 
afirma Eduardo Catroga.

Segundo o ex-ministro 

das Finanças, “o tecido 
produtivo e as empresas 
deverão dispor da ‘fatia 
de leão’ dos apoios euro-
peus”. “E os projetos de-
verão ser escolhidos cri-
teriosamente, com base 

em análises custos/bene-
fícios, hierarquizando-os 
através de uma seleção 
por uma ‘estrutura de mis-
são’, com apoio técnico 
independente”.

Págs. 6 e 7

Portugal é o maior fabricante europeuPortugal é o maior fabricante europeu

Exportações de bicicletas 
ultrapassam 
400 milhões 
de euros

Pág. 5Pág. 5

• Portugal Bike Value recebe 
prémio da Comissão Europeia
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As empresas da EN2 vão ter uma nova 
linha de crédito para investimento desti-
nada a  financiar projetos em vários seto-
res de atividade.

O BPI, representado pelo administrador 
da Banca de Empresas e Institucionais, 
Pedro Barreto, e a Associação dos Mu-
nicípios da Rota da Estrada Nacional 2 
(AMREN2), representada pelo presidente 
Luís Machado, celebraram há dias um pro-
tocolo para acesso a uma linha de crédito 
com um montante global de 100 milhões 
de euros. A cerimónia decorreu no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Viseu e 
contou com a presença do presidente da 
Câmara de Viseu, António Henriques.

A AMREN2 anunciou recentemente a 
criação da “Rede de Agentes” com vista a 
promover o produto turístico que repre-
senta aquela via rodoviária. O protocolo 
com o BPI destina-se a todas essas em-
presas e negócios que, direta ou indire-
tamente, tenham ligação com a Rota da 
EN2, trazendo benefícios no apoio à ati-
vidade, através de um pacote de produtos 
e serviços financeiros.

Pedro Barreto elogiou o “trabalho fei-
to pela AMREN2 e manifestou a sua sa-
tisfação com o acordo alcançado, que vai 
permitir às empresas da Rota EN2, muitas 
delas pequenos negócios, aceder a finan-
ciamento em condições vantajosas. O BPI 
vai continuar a apoiar os projetos e as em-
presas do interior e do setor do turismo em 
geral, com o objetivo de mitigar os efeitos 
da pandemia e acelerar a retoma da eco-
nomia,” destacou o administrador do BPI. 

Apoio a empresas de 35 concelhos
Na rede, podem inscrever-se os estabe-

lecimentos de alojamento, de restaura-

ção, farmácias ou oficinas, empresas de 
animação turística, agências de viagens, 
entre outras empresas, que se encontram 
ao longo dos 35 concelhos atravessados 
pela EN2. Em 2019, a Associação dos 
Municípios da Rota da Estrada Nacional 
2 venceu o Prémio Nacional de Turismo 
2019, na categoria de “Projeto Público”. 

O presidente da AMREN2 destacou a 
importância desta parceria com o BPI, 
“que vai apoiar os esforços de qualifica-
ção da Rede de Agentes, preparando-os 
para responder às exigências dos diversos 
públicos, num contexto de valorização 
do turismo de experiência, de tradição 
e inovação, de qualidade e sustentabili-
dade. Este financiamento vai contribuir 
para fortalecer a atividade económica 
neste que é o maior projeto de coesão 
territorial em Portugal”, concluiu Luís 
Machado.

O Turismo é, a par da Agricultura, um 
dos setores eleitos pelo BPI como prio-
ritários, tendo o banco criado equipas 
especializadas e ofertas específicas para 
estes segmentos. Adicionalmente, o ban-
co promove, anualmente, o que melhor 
se faz nestas áreas de negócio, através do 
Prémio Nacional do Turismo e do Pré-
mio Nacional da Agricultura, ambos com 
o alto patrocínio do Ministério da Eco-
nomia.

BPI disponibiliza 100 milhões 
de euros para apoiar empresas 
da Rota EN 2 

Empresas da Rota EN2 vão 
poder aceder a financiamento 
em condições vantajosas

O Turismo é, a par da Agricultura, um dos setores eleitos pelo BPI como prioritários.
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O turismo pode começar a respirar de alívio. Com o setor em Portugal "ligado ao ventilador", Francisco
Calheiros pede que as medidas de capitalização para as empresas cheguem rapidamente ao terreno.
 
O presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros.
 
© Foto: ANTÓNIO COTRIM/LUSA
Comentar
Quase 13 milhões de hóspedes estrangeiros, o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a rebentar
pelas costuras e o setor do turismo a apelar para que a transformação da base aérea do Montijo em
aeroporto complementar entrasse em velocidade cruzeiro para que o boom do turismo não perdesse
gás. Este é o retrato dos primeiros nove meses do ano passado. Uns meses depois, a imagem é
radicalmente diferente: 3,4 milhões hóspedes não residentes, um aeroporto de Lisboa com quase 7,8
milhões de passageiros movimentados até setembro, longe dos mais de 23 milhões registados no
mesmo período do ano passado.
 
Os reflexos nas empresas do setor são claros, com prejuízos elevados, o que levou o governo a lançar
várias medidas de apoio que, segundo Francisco Calheiros, tardam em produzir efeitos. A travagem a
fundo não deixa nenhuma empresa indiferente, nem as grandes, com maior número de infraestruturas
e funcionários, escapam.
 
"A situação atual das empresas é desastrosa. O turismo está ligado ao ventilador, sem perspetivas
animadoras a curto e médio prazo. Evidentemente, que as empresas estão a tentar cumprir com as
suas obrigações, mas com enormes dificuldades", diz ao Dinheiro Vivo o presidente da Confederação
do Turismo de Portugal (CTP).
 
Os próximos tempos continuam a ser de incerteza e vários organismos internacionais antecipam que
2021 seja um ano em que a atividade turística possa dar alguns passos na direção da retoma, mas no
setor só deverá chegar em 2022. Sendo que, no caso da aviação civil, e à escala global, as estimativas
internacionais apontam para os anos de 2023 ou 2024 como a altura em que se atinjam os níveis de
2019.
 
Toda esta envolvente determina que muitos hotéis, unidades de alojamento local, empresas de
animação turística e cultural, restaurantes estejam de portas fechadas e sem data para abrir. Em
Portugal, o tecido empresarial do turismo é composto sobretudo por microempresas e pequenas e
médias empresas (PME). Francisco Calheiros não esconde que "o peso das microempresas no turismo
é superior a 90% o que adensa ainda mais um conjunto de problemas que resultaram desta crise
pandémica".
 
Reconhece que na primeira fase em que foram revelados apoios para o setor, que coincidiu com o
início da pandemia, "alguns deles foram dirigidos às micro e PME's do turismo, mas podemos agora
afirmar que não foram suficientes para atenuar os prejuízos e as dificuldades sentidas na altura".
Entre as medidas estava o regime de lay-off simplificado que terminou no verão, tendo sido
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substituído pelo apoio à retoma progressiva.
 
O líder da Confederação do Turismo explica que "à data de hoje, para além das medidas enunciadas
nas várias reuniões de Conselho de Ministros e às quais a comunicação social deu especial ênfase, a
realidade é que nada de concreto chegou ainda ao nosso tecido empresarial". E vai mais longe:
"ressalto de igual forma, e sublinhando este aspeto, que as nossas empresas de maior dimensão estão
também agora a entrar numa fase de especial fragilidade o que, do ponto de vista estrutural, é uma
péssima notícia e que a todos deve preocupar pelas repercussões sociais que daí podem resultar".
 
A CTP não tem ainda números sobre a execução dos apoios, mas "podemos referir de uma forma clara
e objetiva que é muito urgente que estas novas medidas de capitalização, financiamento e a fundo
perdido sejam rapidamente legisladas e colocadas em prática".
 
Recentemente, o governo anunciou o programa apoiar.pt, que tem uma dotação de 750 milhões de
euros a fundo perdido e que é dirigido para as micro e pequenas empresas que operem nos setores
mais afetados pela pandemia. Entre os critérios para aceder a este apoio está a quebra de faturação
acima de 25% nos primeiros nove meses deste ano comparando com o mesmo período de 2019,
capitais próprios positivos no final do ano passado e ter a situação financeira regularizada junto da
Autoridade Tributária e Segurança Social.
 
[Additional Text]:
O presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros.
Ana Laranjeiro
Rosália Amorim
Sílvia Bessa Venda e José Maria Alves Pereira
Dinheiro Vivo
Pedro Pinto de Jesus
 
Ana Laranjeiro
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CCDR ALGARVE promove webinar sobre turismo criativo e desenvolvimento local
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2020

Meio: Rádio Horizonte Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6d13642c

 
Realiza-se no dia 25 de novembro de 2020, pelas 10 horas, a Oficina Temática "Turismo Criativo e
Desenvolvimento Local: Reflexão Atual e Casos Práticos", organizada pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve).
 
Esta oficina criativa realiza-se no âmbito do projeto "Articular para Intervir" (3ª fase), cujo objetivo é
a construção conjunta de uma visão integrada de desenvolvimento regional para o Algarve no
horizonte 2030. Neste contexto, o turismo criativo surge, por um lado, como um potenciador das
dinâmicas locais e do desenvolvimento regional através da valorização dos recursos endógenos e, por
outro lado, como um mecanismo de diversificação da atividade turística da região do Algarve.
 
A Oficina Temática conta com a participação de Tiago Castro (Investigador do Centro de Estudos
Sociais da Universidade de Coimbra) que abordará os "Contributos do Turismo Criativo para o Reforço
das Dinâmicas Locais", seguida da apresentação de três casos práticos e inspiradores de turismo
criativo: Turismo Industrial de S. João da Madeira (apresentado por Alexandra Alves, coordenadora do
projeto), Burel Factory na Serra da Estrela (apresentado por Isabel Costa, fundadora do projeto) e
Casa do Barro - Centro Interpretativo da Olaria de S. Pedro do Corval (apresentado por João Paulo
Baptista, coordenador do projeto).
 
Atendendo às restrições atuais relacionadas com a Pandemia COVID-19, esta oficina temática realiza-
se em formato webinar online, sendo a inscrição gratuita e obrigatória, podendo ser feita em
https://www.ccdr-alg.pt/site/info/oficina-tematica-articular-para-intervir-iii
 
Ademar Dias
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Miguel Oliveira "escoltado"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8c1c7e69-319b-4bdc-8e08-

546bda6974a6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O piloto Miguel Oliveira teve direito a um acompanhamento especial na chegada ao Algarve. Ele vai
participar na última prova do Mundial de MotoGP, que vai decorrer em Portimão no fim de semana.
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Recuperação na formação do IEFP reduz desempregados em outubro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2020

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Maria Caetano

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9a154d94

 
Ingresso de mais de 11 mil pessoas em ações de formação contribuiu para um recuo mensal de 1,6%
no desemprego registado.
 
Ingresso de mais de 11 mil pessoas em ações de formação contribuiu para um recuo mensal de 1,6%
no desemprego registado. A quebra mensal dos números de desemprego foi de 1,6%. © DR A
recuperação no número de desempregados em ações de formação do Instituto de Emprego e
Formação Profissional (IEFP) contribuiu no último mês para a descida mais expressiva nos números do
desemprego registado desde o início da pandemia em Portugal. A quebra mensal foi de 1,6%, depois
de os programas ocupacionais do IEFP terem absorvido mais 11.525 pessoas em outubro, num
crescimento de 14%. Os dados do IEFP relativos ao mês de outubro, divulgados nesta quinta-feira,
contavam um total de 403.555 desempregados registados, numa descida em 1,6% em relação ao mês
de setembro, mas ainda 34,5% acima do mesmo mês de 2019. Comparando com fevereiro, último
mês livre de impactos da pandemia, o desemprego registado crescia 28%, com mais 87.993
desempregados inscritos nos centros IEFP. Apesar de tudo, não foi observado um aumento de
colocações, ao mesmo tempo que o número de novos registos de desemprego tornou a crescer, em
0,9%, para as 55.246 inscrições. A descida verificada em outubro em 6620 desempregados registados
coincide antes com a recuperação dos níveis de inscritos em formação, que se mantinham baixos
desde janeiro. Em outubro, os ocupados em ações de formação do IEFP - que, assim, deixam de
contar para o desemprego oficial - totalizavam 93.588. Trata-se de um máximo de 21 meses. Só em
dezembro de 2018 houve mais inscritos do IEFP em formação, com 96.825 pessoas. A recuperação na
formação ocorre após meses de dificuldades por parte do IEFP, admitidas ainda neste mês no
Parlamento pelo secretário de Estado adjunto do Emprego e da Formação Profissional, Miguel Cabrita,
segundo o qual "as condições operacionais para fazer formação profissional foram muito limitadas.
Ainda assim, a formação do IEFP terá abrangido 260 mil pessoas nos primeiros dez meses deste ano,
indicou. Atualmente, 40% das ações estarão a ser asseguradas à distância ou num formato misto
(remoto e presencial). Dados do IEFP relativos a outubro mostram um total de 403 555
desempregados registados. A maior subida no número de ocupados em ações de formação em
outubro ocorreu no Algarve, a região mais penalizada pelo desemprego resultante da pandemia, em
termos relativos. Na região, houve mais 691 ocupados em formação no último mês, numa subida de
24%. Também em Lisboa e Vale do Tejo se registou um crescimento de 22%, com mais 4413
desempregados em formação. Os dados divulgados ontem pelo IEFP indicam, contudo, que a subida
no número de inscritos em ações de formação no Algarve ainda fica bastante aquém do ritmo mensal
de aumento de desempregados. A região do sul do país foi a única que continuou a somar desemprego
registado no último mês. Houve mais 2778 inscritos como desempregados nos centros IEFP, num
aumento de 13%. Já os Açores e a Madeira tiveram uma subida mensal ligeira no desemprego
registado de 0,4% e 0,1%, respetivamente. A informação do IEFP também faz luz sobre os grupos
profissionais mais penalizados pela pandemia. Sem surpresa, trabalhadores de agências de viagens,
cozinheiros, empregados de mesa, cabeleireiros, no grupo profissional de serviços pessoais, são
aqueles que mais contribuíram para o aumento do desemprego registado desde fevereiro. Contam
mais 59% de desempregados inscritos no IEFP em outubro (mais 10.579). É mais surpreendente a
segunda maior subida no desemprego registado. Os trabalhadores das tecnologias de informação e
comunicação, um dos grupos profissionais mais em falta no período anterior à pandemia, viram o
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desemprego registado crescer em 50% (mais 925 desempregados). Em terceiro lugar, surgem os
diretores de hotelaria, restauração e comércio, com um crescimento de desemprego em 50% em
relação a fevereiro (mais 1111 desempregados). Assistentes de preparação de refeições e
trabalhadores de montagem são os seguintes grupos mais atingidos desde o início da pandemia,
ambos com um crescimento de 44%. Surgem depois os técnicos de nível intermédio, dos serviços
jurídicos à cultura, com 43%, professores e operadores de máquinas (ambos com 40% de aumento de
inscritos como desempregados no IEFP) e ainda especialistas financeiros, de contabilidade ou das
relações públicas (mais 39%). O top 10 das profissões com maior desemprego completa-se com os
profissionais de saúde, também com uma subida de desempregados em 39%, apesar das crescentes
necessidades de trabalhadores deste setor devido à pandemia. Maria Caetano é jornalista do Dinheiro
Vivo
 
[Additional Text]:
A quebra mensal dos números de desemprego foi de 1,6%.
Recuperação na formação do IEFP reduz desempregados em outubro
 
Maria Caetano
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Desemprego em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=51579643-b3e4-4f59-934a-

ba2d27cda7c0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O número de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional, diminuiu pela
primeira vez em 3 meses. Há agora 403.554 pessoas inscritas, o que representa uma descida de 1,6
por cento em relação a setembro, mas uma subida de 34% face ao ano anterior. O número de
desempregados desceu em todas as regiões com exceção do Algarve, onde o número de
desempregados cresceu 13%. O centro do país foi a zona com maior queda, seguindo-se o Alentejo.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-11-20 07:47
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-11-20 08:42
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-11-20 07:48
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-11-20 08:42
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-11-20 09:12
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Desemprego no setor do Alojamento e Restauração aumenta mais de 83% em
outubro
 

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

Meio: TecnoHotel Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2abc1afe

 
A nível nacional, o total de desempregados situou-se nos 403.554, traduzindo-se num aumento de
34,5% relativamente a outubro de 2019. Ler mais
 
De acordo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o total de desempregados nas
atividades de Alojamento, Restauração e Similares aumentou 83,1% em outubro de 2020,
comparativamente a outubro de 2019.
 
A nível nacional, o total de desempregados situou-se nos 403.554, traduzindo-se num aumento de
34,5% relativamente a outubro de 2019. A nível regional, o aumento homólogo mais pronunciado
deu-se na região do Algarve: +134,2%.
 
Infeções baixas em restaurantes - Um estudo realizado pelo Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto na região de Lisboa e Vale do Tejo terá revelado que o nível de risco para a
COVID-19 é baixo entre as pessoas que frequentam centros comerciais e restauração.
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