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Praia dos Pescado-
res. em Albufeira, é um 
dos focais mais procura-
dos para o Réveillon. 
No dia 31 estará vazia 

4~-

 

th, 

• 41e4. 
dit 

 

 
  

 

   

 
  

 

  

CASTRO VERDE ¡ DUAS MORTES 
O CONCELHO DE CASTRO VERDE 
TINHA ONTEM 14 CASOS ATIVOS 
DE COVID-19. MUNICÍPIO 
JÁ CONTABILIZOU 62 CASOS 
CONFIRMADOS, DUAS MORTES 
E 46 PESSOAS RECUPERADAS. 

 
 

PALM ELA 1348 CASOS ATIVOS 
O MUNICÍPIO DE PALMELA 
REGISTAVA ONTEM 348 CASOS 
ATIVOS DE COVID-19 
E 1064 RECUPERADOS. 
CONCELHO JÁ TEVE 1465 CASOS 
CONFIRMADOS E 53 ÓBITOS. 

GOUVEIA ¡ CANCELA AS JANEIRAS 
n evido à pandemia de Covid-19, 
Lã a Câmara Municipal de Gouveia, li-
derada por Luís Tadeu Marques, cance-
lou o tradicional 'Cantar das Janeiras'. 
Em vez disso, propôs às coletividades 
que gravem um vídeo de 3 minutos que 
os gouveenses possam apreciar online. 
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PANDEMIA 

Hotéis do Algarve com 
perdas de 800 milhões 
RESTRIÇÕES O  Procura para festejar a Passagem de Ano é muito residual devido ao reforço de medidas para conter pandemia 
QUEBRAS O  Estão a funcionar apenas 80 de um total de 400 unidades hoteleiras do Algarve após perdas de cerca de 70% 
DIANA SANTOS GOMEZ 

N
ão contávamos com res - 
trições tão severas para a 
Passagem de Ano" afir-

mou ao CM Elidérico Viegas, 
presidente da Associação de 
Hotéis e Empreendimentos Tu 
rísticos do Algarve (AHETA). 
Apesar de compreender algum 
condicionamento devido à 
evolução da pandemia, o regre - 
sentante das unidades hotelei - 
ras considera que as "medidas 
do Governo são desajustadas e 
não se justificam". Os mais de 
400 estabelecimentos classifi-
cados oficialmente no Algarve 
chegam ao final do ano com 
quebras de "800 milhões de eu-
ros", segundo dados apresenta-
dos ao CM por esta associação. 

Neste momento permanecem 
abertas apenas 80 unidades ho-
teleiras (de um total de 400 após 
perdas de cerca de 70%), que 
estão praticamente vazias devi-
do à falta de procura. O que gera 
urna "frustração coletiva", pois 
20 por cento dos espaços que 
resistiram ao fecho esperavam 
alguma ocupação nesta altura. 
As restrições foram "o golpe fi-
nal nas suas perspetivas", diz 
Elidérico Viegas. Embora haja 
procura de clientes, é "pouco 
relevante", explicou o repre-
sentante dos 
estabeleci-
mentos hote-
leiros. Neste 
contexto, ne-
nhum dos 16 municípios algar-
vios vai organizar eventos rela-
cionados com o Ano Novo. 

"Infelizmente o Governo fez 
orelhas moucas às nossas pro-
postas" para proteger os postos 
de trabalho, diz o presidente da 
AI TETA. A alternativa encon  

trada pelas empresas passava 
por manter os empregados em 
regime de formação, para o pe-
ríodo da retoma, mas não foi 
criada uma medida concreta, 

lamenta Eli 
dérico Viegas, 
alertando 
para o facto de 
"estar em ris-

co a perda de recursos humanos 
altamente qualificados". O iní-
cio da retoma é esperado a par-
tir da Páscoa. No entanto, só da - 
qui a "quatro ou cinco anos po-
derá iniciar-se a recuperação 
para os níveis de 2019", diz o 
responsável da AHETA. 

:,..,'terr.• 

Esquiar na serra da Estrela não será 
uma opção para muitos este ano 

Férias na neve 
com reservas de 
Réveillon nos 30% 
13 Um número muito reduzi-
do de pessoas irá este ano ce-
lebrar a Passagem de Ano na 
serra da Estrela. Os dados 
mais recentes apontam para 
um volume de reservas nos 
30%, pelo que há empresários 
que estão a vender os pacotes 
de Réveillon por metade do 
preço. Um fim de semana 
para um casal com refeições 
custa, em média, 435 euros. 

PORMENORES 

Apoios às empresas 
A associação de hotéis e em-
preendimentos turísticos do Al-
garve sugere a criação de sub-
venções a fundo perdido, a ex-
tensão das moratórias e novas 
ações promotoras da região. 

300 milhões para Algarve 
A região algarvia vai receber 
300 milhões de euros através 
de fundos da União Europeia 
(UE). No total, Portugal vai arre-
cadar da UE 45 mil milhões de 
euros em subsídios. 

HOTÉIS ADMITEM INÍCIO DA 
RECUPERAÇÃO DENTRO DE 
QUATRO OU CINCO ANOS 
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SANTARÉM 11863 CASOS 

o concelho de Santarém, que é o mais popu-
loso do distrito, é também o que mais ca-

sos apresenta, tendo este domingo somado 
mais 27, para um total de 1863 casos desde 
o início da pandemia, 299 dos quais atualmente 
ativos. Santarém apresenta uma incidência cu-
mulativa a 14 dias superior a 480 casos (489). 

BENAVENTE 1 MAIS DEZ CASOS 
BENAVENTE REGISTAVA ONTEM 

DEZ NOVOS CASOS DE COVID-19 

E 143 EM VIGILÂNCIA. 

ATÉ AO MOMENTO MORRERAM 

NO CONCELHO 10 PESSOAS 

VÍTIMAS DA DOENÇA. 

ALCÁÇOVAS 1 SEGUNDA MORTE EM LAR 

H ma idosa que se encontrava, internada no 
Hospital do Espírito Santo, Evora, é a segunda 

vítima mortal do surto de Covid-19 no lar da Santa 
Casa da Misericórdia de Alcáçovas, disse ontem o 
provedor, João Penetra. Os serviços da instituição 
detetaram ainda mais três utentes infetados, ele-
vando para 50 o total de utentes com infeção ativa. 

País de Lés a Lés 
CHAVES 

As embalagens serão distribuídas em vários locais 

Autarquia financia 
embalagens takeaway 

MÉDIO TEJO 
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Hospital de Abrantes integra o CHMT 

Hospitais pedem 
cautela nas visitas 

1 
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Surto no lar de Cabeção foi detetado no día 14 

Nove vítimas mortais 
em lar de Cabeção 

MO 

TÂNIA REI 

A
Câmara Municipal 
de Chaves está a 
apoiar o setor da 

restauração com a distri-
buição de embalagens 
para serviço takeaway. A 
iniciativa solidária vai 
abranger 103 restauran-
tes do concelho flavien-
se. Vão ser distribuídas 
entre 56 a 800 mil emba-
lagens, estima a autar-
quia, num investimento 
superior a 16 mil euros. 
"É um dos setores bas-
tante atingidos do nosso  

concelho, agora mais pe-
nalizado pelas restrições 
impostas a nível nacio-
nal, e o respetivo reco-
lher obrigatório, numa 
altura em que tradicio-
nalmente havia mais 
procura", afirma a ve-
readora da Ação Social, 
Paula Chaves. Este "ges-
to simbólico" pretende 
"minorar custos e incen-
tivar empresários da res-
tauração a reinventarem 
a sua estratégia de traba-
lho, através cia prática do 
serviço de takeaway". e 

JOÃO NUNO PEPINO 

O
Conselho de Ad-
ministração do 
Centro Hospitalar 

do Médio Tejo apela aos 
cidadãos que se deslo-
quem de concelhos con-
siderados de risco muito 
elevado ou elevado, bem 
como cidadãos que pro-
venham de países es-
trangeiros, para que não 
visitem utentes interna-
dos nos três hospitais do 
centro - Abrantes, To-
mar e Torres Novas. 
Recorda-se que há ape-

  

nas uma visita semanal 
por doente, ao domingo, 
com a duração máxima 
de 30 minutos. Mantêm-
-se ativas todas as regras 
estipuladas aquando do 
retorno das visitas aos 
doentes do Centro Hos - 
pitalar do Médio Tejo. 
As visitas estão sujeitas 
a um horário fixo, prede-
finido consoante o quar-
to de internamento e o 
número da respetiva 
cama, nos seguintes ho-
rários: 14h30, 15h30, 
16h30 e 17h30. o 

ANA MARIA RIBEIRO 

S
ubiu para nove o 
número de óbitos 
de utentes clo Lar 

da Associação de Cabe-
ção de Solidariedade dos 
Trabalhadores Idosos, 
em Cabeção, Mora, onde 
foi detetado um surto de 
Covid-19 no dia 14. 

De acordo com a autar-
quia, nos últimos três 
dias foram registados 
mais seis óbitos entre os 
idosos que residiam na 
instituição: dois morre-
ram no dia de Natal; três  

no sábado, 26; e um 
ontem, domingo. As víti-
mas, todas de idade 
avançada, tinham outras 
patologias. Também nos 
últimos dias foram dete-
tadas mais quatro infe-
ções entre as funcioná-
rias, o que faz subir para 
73 os casos identificados 
(46 utentes e 27 colabo-
radoras). Na zona de 
apoio e concentração 
cia população de Mora, 
montada no Pavilhão de 
Exposições, continuam 
cerca de 30 utentes. o 

SILVES 

RUI PANDO GOMES/ANA PALMA 

O
s idosos infetados com 
Covid-19 clo lar Quinta 
de São Sebastião, em Al-

goz, no concelho de Silves, es-
tão a ser acompanhados num 
dos pisos clo lar, isolados dos 
restantes utentes. Estão con-
firmados 44 infetados na se-
quência do surto, sendo que 28 
são utentes e 16 funcionários. 

Segundo o CM apurou, cinco 
pessoas foram transportadas 
para o hospital de Porti-

 

SURTO ATINGE 28 UTENTES 
E 16 FUNCIONÁRIOS DE LAR 
LOCALIZADO EM ALGOZ 
mão, sendo que só uma, com 
sintomas mais graves, ficou 
internada. Os restantes uten-

 

tes regressaram ao lar. 
Segundo a União de Fregue-

sias de Algoz e Tunes, o surto 
desenvolveu-se "em contexto 
muito específico" e a trans-
missão para a comunidade 
"não é algo expectável de ter 
acontecido", tendo em conta 
as características do espaço e 
as regras impostas para utiliza-
dores de unidades cio género. o 

EYJ 

E 

A5L 
r. 

Casos positivos isolados num dos pisos do lar Quinta de São Sebastião 

Idosos infetados estão isolados em lar 
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ntrevista 

Raul Martins 
"Hoteleiros são 
totalmente contra 
um aeroporto 
que anule a Portela" 

Líder da associação de hotelaria não acredita que haja muito espaço 
para consolidação na hotelaria em 2021. E espera que a TAP passe 
a ir buscar mais turistas a destinos estratégicos.  Texto: Ana Laranjeiro 

2020 é dos anos mais duros para o 
turismo de que há memória. Meta-
de das unidades estão fechadas ou 
às moscas devido à pandemia. A as-
sociação do setor, AHP, diz que 
2021 será a meio gás, mas 2022 já 
poderá ser de recuperação - mas 
longe dos valores de 2019. 

É presidente da AHP e hoteleiro. 
Alguma vez pensou viver um 
ano como este? 
Não. Mas desde 1973, quando co-
mecei a estar no grupo hoteleiro a 
que pertenço, já tivemos proble-
mas complicados. Desde a altura 
em que houve taxas de juro de 30% 
até ao pós-25 de Abril. Esta é uma 
crise que, apesar de tudo, traz uma 
esperança porque sabemos que é 
algo que vão vai durar para sempre. 
Sabíamos que a vacina ia acontecer, 
não sabíamos quando nem com 
que eficácia, mas tínhamos essa es-
perança. Mas é muito duro passar, 
como passámos, quase oito meses 
sem clientes e sabemos que temos 
mais alguns meses pela frente com 
muito poucos. 
Qual foi o volume de perdas? 
Estimamos que no princípio do 
ano [2021] estarão encerrados cer-

  

ca de 75% dos hotéis. Vamos per-
der cerca de 80% das receitas habi-
tuais do turismo e da hoteleira em 
geral [em 2020]. São perdas que 
demoram muito tempo a recupe-
rar. Não podemos pensar que para 
o ano, ou em dois anos, recupera-
mos estas perdas. 
Mesmo atingido os níveis de 
2019 rapidamente, apesar de 
não estar previsto? 
Não acreditamos que vamos atin-
gir. Há dificuldades de viagem em 
termos sanitários seguros; há even-
tos que se organizavam e que este 
ano não aconteceram e para o ano 
vão organizar-se menos. A aviação 
prevê que só em 2024 se chegue 
próximo dos níveis de 2019. Em 
Portugal, que depende em mais de 
90% do transporte aéreo, temos de 
olhar para o que a aviação pensa 
para podermos pensar parecido. Os 
analistas mundiais pensam que 
2022 já vai ser um ano positivo. 
Mas acredito que só em 2024 é que 
estaremos ao nível de 2019. 
Está em causa a sobrevivência 
de muitas unidades hoteleiras? 
Não está em causa a sobrevivência 
de muitas unidades hoteleiras na 
medida em que o governo, na pri-

  

meira vaga, foi lesto e teve medi-
das muito concretas... 
O lay-offsimplificado?! 
E não só. O apoio de tesouraria. Es-
tamos todos muito interessados 
em manter os postos de trabalho -
tanto o governo como a hotelaria -
porque são funcionários que têm 
formação. 
São ativos. 
São ativos. Todos queremos guar-
dar as pessoas para quando houver 
retoma. O que é que aconteceu? O 
governo, e a sociedade em geral, 
pensou que em junho ou julho os 
casos seriam menos e voltava a ha-
ver turismo. Essa crença desvane-
ceu-se em Portugal quando houve 
a situação da zona de Lisboa, que fi-

 

"Os analistas Densam 
que 2022 já vai ser 
um ano positivo. 
Mas o turismo 
em Portugal só em 
2024 estará ao nível 
de 2019." 

cou em contingência e não teve 
acesso a esse turismo - e depois 
veio a segunda vaga. E o governo 
agora trouxe novas medidas, mas 
tarde. Algumas unidades vão ficar 
pelo caminho certamente, mas 
não terá um impacto [significati-
vo] se as medidas que estão para ser 
publicadas, o seu desenho, forem 
correspondentes às necessidades. 
Pode haver movimentos de con-
solidação no setor no próximo 
ano? Nos próximos dois? 
Pode. Não é impossível que haja. 
Mas é provável? 
Não é muito provável. Hoje sabe-
mos que os fundos internacionais 
se movimentam nestas oportuni-
dades com o intuito de fazerem 
mais-valias no curto prazo. Mas se 
tivermos apoio de tesouraria, ga-
rantido pelo Estado, só quem não 
quiser é que não o utiliza. Diferen-
temente do que aconteceu na crise 
anterior, em 2009. Nessa altura, os 
bancos tinham uma situação de li-
quidez bastante pior do que têm 
agora. E em vez de criarem condi-
ções para dar apoio, o que fizeram 
foi que aqueles hotéis que tinham 
acabado de ser construídos, e que 
tinham mais dívida, tivesse de ir 
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Um hoteleiro 
de corpo e alma 

Raul Martins chegou ao cargo 
de presidente da Associação de 
Hotelaria de Portugal (AHP) em 
2016, mas o seu percurso no se-
tor começa muito antes. Desde 
a década de 7o do século XX 
que está ligado ao grupo Altis. 
Este grupo, que tem cinco uni-
dades hoteleiras de luxo em 
Lisboa, foi fundado nos anos 70 
por Fernando Martins e seus fi-
lhos. Atualmente, Raul é presi-
dente do conselho de adminis-
tração do Altis. Não esconde 
que já conheceu outros tempos 
conturbados, em que a hotela-
ria também sentiu efeitos sé-
rios. Ao Dinheiro Vivo nota que 
desde 1973, quando começou 
na hotelaria, já enfrentou "pro-
blemas complicados". Mas tam-
bém admite que, apesar de difí-
cil, esta crise permitia ver uma 
ténue luz ao fundo túnel, com 
a vacina. 

parar às mãos dos fundos. Isso foi 
muito negativo mas penso que a si-
tuação hoje em dia - não só do 
apoio do governo mas também da 
situação dos bancos - é diferente e 
permite apoiar a situação. 
Que balanço faz dos apoios do 
governo? Chegam a tempo? 
Não chegam a tempo porque have-
rá situações de algum atraso até de 
ordenados ou de décimo terceiro 
mês, porque esta tesouraria não 
fica disponível de imediato, ainda 
vai ser regulamentada. E temos de 
ver qual vai ser o conteúdo, quais os 
parâmetros. Quando foi da primei-
ra linha Covid, houve um limite de 
apoio que foi, para algumas situa-
ções, insuficiente. Não foi grave 
porque foi por pouco tempo, mas 
agora a situação é mais grave. Em 
Portugal, e na Europa, há um cuida-
do especial pelas PME - e deve ter-
-se essa atenção, mas não podemos 
esquecer que as médias e as grandes 
empresas, a maior parte da hotela-
ria, são quem emprega mais gente. 
E houve quem não tenha podido 
usufruir por isso? 
Não puderam chegar muitas vezes 
ao valor de que precisam. É isso que 
queremos ver, como é que vem  

transcrito agora nos parâmetros, 
para dizer quais os apoios que as 
empresas podem ter. E natural-
mente que os bancos estarão aten-
tos a essas situações porque, por es-
tranho que pareça, da primeira vez 
houve empresas que não precisa-
vam mas aproveitaram. Sei que é 
dificil apurarmos essa situação, mas 
tem de haver mais cuidado para a si-
tuação chegar proporcionalmente a 
todos e para podermos manter as 
ofertas para que, quando houver tu-
ristas, também haja hotéis. 
Quais as perspetivas para 2021? 
A primeira fase da vacinação é fei-
ta para três grupos: os profissionais, 
os que estão nos lares e o que lá tra-
balham, e os que têm mais risco. 
Desses três, nenhum viaja. 
Tem sido apontada a Páscoa... 
Têm apontado a Páscoa porque é 
Páscoa. Não estou a dizer que não 
há pessoas que viajam. Mas quem é 
que tem mais possibilidades de via-
jar e menos risco? Os mais novos. 
Esses poderão continuar a viajar e, 
face à situação, poderão durante o 
primeiro trimestre aparecer a viajar 
mais. Mas para isso era importante 
que aquilo que tem sido falado nas 
instituições do turismo - IATA e Or-
ganização Mundial do Turismo -
fosse aplicado. Ou seja, que as com-
panhias aéreas, de uma forma geral, 
exigissem o teste à covid 48 ou 72 
horas antes da viagem. Com isso, as 
pessoas passariam a viajar em con-
fiança, sendo que os aeroportos se-
riam ainda uma zona de risco. Há 
companhias que fazem já isso. 
E destinos. 
E há destinos que o exigem, sim. Se 
isso não se concretizar, só a partir de 
junho é que teremos uma situação 
já razoável. E quando digo razoável 
é não estarmos a metade daquilo 
que houve de ocupação em 2019. 
Melhor do que 2020, mas pior 
do que 2019? 
Sim, melhor do que 2020 mas mui-
to pior do que 2019. Em 2022, ain-
da não chegaremos aos níveis de 
2019.0 que quero dizer com isto é 
que 2021 vai ser ainda um ano de re-
sultados negativos para a hotelaria 
em geral. Mas 2022 será positivo. 
A ajuda que o turismo deu à eco-
nomia no passado vai ser igual à 
que pode dar a partir de 2021? 
As perspetivas da Comissão Euro-
peia são inferiores à média para 
Portugal e Espanha porque são paí-
ses que dependem muito do turis-
mo. Todos já estamos a ver que 
2021 só vai começar, digamos, em 
meados do ano e não vai ser sufi-

  

ciente para recuperarmos. Mas 
2022 vai com certeza. 
Pode o turismo voltar a ser um 
motor da economia? 
Já pode ser outra vez um motor da 
economia. O turismo é muito 
transversal, atinge todas as áreas, 
desde a agricultura até às áreas de 
marketing e digital. Tudo isso, 
quando o turismo funciona, tem 
mais consumo e investimento. 
O plano de reestruturação da 
TAP foi apresentado. Que avalia-
ção faz? 
Quando se olha para a TAP tem de 
se olhar como qualquer empresário 
olha para uma empresa: a ideia é se-
rem rentáveis, poderem ter um re-
sultado positivo. Aquelas que não 
sejam rentáveis têm de cumprir 
uma função pública e são subsidia-
das. O que é importante é olhar para 
a TAP nessa perspetiva e não numa 
situação mais ou menos megaló-
mana, com alguns objetivos que 
mais tarde virão a ser encontrados. 
Porque é que a TAP cresceu tanto? 
Temos ideias concretas sobre isso. 
O que é que quer dizer? 
Há coisas que não se podem dizer. 
Mas há uma coisa: a TAP a crescer 
comprou muitos aviões e quando 
se compra muitos aviões normal-
mente há situações que estão rela-
cionadas com a compra desses 
aviões. 
A TAP não devia ter crescido tan-
to e tão rápido? 
A TAP tem uma situação desequili-
brada mesmo com o número de 
aviões que tem pelas estatísticas. A 
TAP tem maior número de pessoas 
por avião... 
Tal como disse o ministro. 
Mais do que a média. É estatística. 
E se for assim, não há concorrência. 
Não é possível. O crescimento não 
foi feito a olhar para o equilíbrio e 
sustentação da TAP. Agora, há que 
fazer marcha atrás e olhar para as 
coisas na base zero. E ver de que é 
que a TAP precisa para servir o país 
e para ser uma empresa rentável. 
O plano de reestruturação vai 
responder a isso? 
Tem de responder a isso. Não o co-
nhecemos em detalhe... 
Conhecemos algumas coisas. 
Vou dar um exemplo quase carica-
to: antes, até depois da pandemia, 
estava programada - acabou por 
não se fazer mas esteve para ser 
inaugurada - a linha Lisboa-Can-
cún. Acha que é para trazer os habi-
tantes de Cancún? Os habitantes ► 

Continua na página seguinte 

Página 4



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 3 de 4ID: 90354047 26-12-2020

"O aeroporto do Porto não deve 
ser visto só como da região Norte; 
ele é também da Galiza" 

"Uma TAP pública 
tem de servir 
mais os interesses 
do turismo, tem 
de ir a todos 
os aeroportos. 
Não é aceitável 
que a TAP não 
tenha mais 
transporte aéreo 
para o Porto 
e para o Algarve." 
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Continuação da página anterior 

► de Cancún são só turistas. Quando 
temos uma companhia aérea a tra-
balhar assim, estamos com objeti-
vos que não interessam ao turismo 
de Portugal. 
A TAP, até à pandemia, não esta-
va a servir totalmente os inte-
resses do turismo? 
Não estava a servir totalmente os 
interesses do turismo português; 
estava a servir razoavelmente. O 
que estou a dizer é que a TAP em si 
estava desequilibrada. 
Uma TAP pública tem de servir 
mais os interesses do turismo? 
Exato. Uma TAP pública tem de 
servir mais os interesses e tem de 
ir a todos os aeroportos. Não é acei-
tável que a TAP não tenha mais 
transporte aéreo para o Porto e 
para o Algarve. 
A Portugália pode vir a fazer 
mais ligações ponto a ponto a 
partir do Porto e de Faro. É uma 
opção bem vista pela hotelaria? 
É. Porque é que as /ow-cosi funcio-
nam bem... 
Mas a Portugália não será uma 
low-cost, segundo o ministro. 
Chamem-lhe o que quiserem. As 
low-cost fizeram várias alterações 
ao transporte aéreo. Não havia ba-
gagem, quando passou a haver, 
teve de se pagar, mas os lugares são 
mais pequeninos e tudo ficou de 
baixo custo. 
Mas abriu o turismo. 
Sim, mas não fazem voos de longa 
distância. 
Não são tão rentáveis. 
Pois, mas interessa que a TAP, ou a 
Portugália, façam esses voos, que 
vão buscar gente no ponto a ponto. 
Na Europa? 
Exatamente. As low-cost tiveram a 
virtude de colocar Portugal no 
mapa. Portugal é periférico e antes 
das /ow-cosi era periférico tanto em 
termos de distância como de cus-
tos. Essa situação foi ultrapassada 
com as low-cost. A Portugália tem aí 
um campo para transportar e servir 
o turismo. Há situações em que é 
importante fazer esse transporte 
ponto a ponto porque há cada vez 
mais pessoas a quererem deslocar-
-se, e é rentável. As pessoas cada 
vez menos querem fazer escalas. É 
uma boa via mas há voos intercon-
tinentais que têm de se fazer e não 
podem depender todos de Lisboa. 
Defende que o hub em Lisboa é 
para manter mas deve ser dado 
mais destaque ao Porto? 
Com certeza. A região Norte, além  

de ter uma população maior do que 
oSul, tem outra coisa: a Galiza. Um 
terço dos passageiros que saem do 
Porto são da Galiza. A partir do ae-
roporto deles - seja Vigo ou Santia-
go de Compostela - têm de ir a Ma-
drid para depois irem para qualquer 
parte do mundo. No Porto, deixam 
o carro no aeroporto e embarcam 
para os EUA ou para o Brasil. O ae-
roporto do Porto não é para ser vis-
to só como da região Norte; é da re-
gião Norte e Galiza. 
Que rotas é essencial manter? 
As rotas das principais cidades da 
Europa são fundamentais e não 
acredito que haja aí cortes. Os EUA 
e o Brasil são outros dois países que 
têm vindo a crescer muito o núme-
ro de turistas e vão continuar a 
crescer. O programa Stopover da 
TAP, em relação aos EUA, teve um 
grande sucesso. A todas essas zonas 
é importante que se dê continuida-
de. A diáspora portuguesa é impor-
tante. 
Com o Orçamento foi aprovada 
uma avaliação estratégica am-

 

biental para o novo aeroporto de 
Lisboa. Como é que vê esta si-

 

tuação? 
Penso que há um problema políti-
co, não tanto um problema am-
biental. O Montijo só não foi para 
diante porque houve duas câma-
ras que se opuseram. Questiono 
se, amanhã, mediante esse estu-
do, se for decidida outra localiza-
ção, como Alcochete, não haverá 
municípios que vão votar ao con-
trário. Há aqui a quadratura do cír-
culo para resolver. A lei está erra-
da. Aquilo que se deveria definir, 
além de tudo, era a lei. Modificá-
-la. A hotelaria e o turismo não es-
tão contra a avaliação ambiental 
estratégica. Estamos contra o ae-
roporto de Alcochete por uma ra-
zão: prevê a anulação da Portela, e 
se prevê a anulação da Portela, 
nós estamos completamente con-
tra. E a razão é fácil. 
Mas está no centro da cidade... 
Está à entrada da cidade e é uma 
vantagem estratégica que o turis-
mo iria perder se passássemos a 

1 

ter Alcochete deixando de ter a 
Portela. Além de que deitamos 
fora o que está construído. Não 
estou contra o estudo que se pre-
tende fazer e comparar os aero-
portos. Penso que a avaliação es-
tratégica ambiental vai ser favorá-
vel ao Montijo. Vou dar três situa-
ções que existem para o aeropor-
to de Alcochete. A primeira é: 
quem vai pagar a desminagem do 
campo de tiro e construir outro? 
Não é ANA. Vai aumentar a con-
cessão [aeroportuária]? Se vai au-
mentar a concessão perdemos di-
nheiro. Quem vai pagar? Os cida-
dãos. O Montijo era pago pelas ta-
xas aeroportuárias. Nem era pre-
ciso aumentar o prazo. E depois, o 
aeroporto de Alcochete ficará as-
sente na falha que deu origem ao 
terramoto de 1755. Por último,  

fica em cima do maior depósito 
aquífero da Península Ibérica. 
Com tudo isso, porque é que es-
tamos a debater isto? 
É politico. A lei quando foi feita, ao 
tempo do governo socialista da al-
tura, se calhar foi feita para facilitar 
o aeroporto ir para Alcochete. E 
agora saiu a situação ao contrário; o 
governo que veio depois optou 
pelo Montijo. O desenvolvimento 
do Montijo dir-se-ia que é por uma 
questão de urgência - não é só. 
Tem a situação económica. 
Tem a situação económica. Não 
podemos decidir a nossa vida por 
uma questão estratégica ambien-
tal. Se dissermos que, por uma 
questão estratégica ambiental há 
um sítio que está vedado - e não foi 
o caso do Montijo -, tudo bem. O 
Montijo foi aprovado mas com 
condicionamentos. Vamos supor 
que os dois têm avaliação ambien-
tal positiva - um tem umas condi-
ções, outro tem outras. Depois te-
mos de passar à avaliação estratégi-
ca geral. Não podemos fazer um 
plano estratégico só baseado no 
ambiente. Temos de saber que, se 
se fizer Alcochete, vai deixar de ha-
ver a Portela, vai demorar mais 
tempo e tem menos receitas para o 
turismo durante seis, sete anos. 
As companhias não estavam fa-
voráveis à solução Alcochete? 
Não, porque sabem que fica longe 
de Lisboa. Alcochete só faz sentido 
se fosse pura e simplesmente o hub 
e se mantivesse a Portela para as 
tais ligações ponto a ponto. 
Para a hotelaria, tudo o que eli-
mine a Portela é negativo? 
É negativo. Mas já dissemos isto há 
20 anos. 

VEJA O VÍDEO EM 
DINHEIROVIVO.PT 
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d inheiro viVõ 
Um super 
em cada 
equina, 
Abriram 
quatro por 
semana 
em 2020 
P. o8-o9 

Lei dos shoppings 
dá  desconto 
de 30o milhões 
a grandes cadeias. 
Pequenos locais só 
levam 36 milhões 
P. o-11 

CRISE- P.12-13 

Pandemia 
cortou para 
metade os 
pré-avisos de 
greve - mas já 
há paralisações 
previstas 
para janeiro 

CONTESTAÇÃO social. Logo em janeiro, os 
sindicatos apresentaram 82 pré-avisos, 
mais 12 do que no ano passado. A partir 
de março. os sindicatos travaram 
a fundo, mas devem retomar em 2021. 

Raul 
Martins 
"Estamos 
contra um 
aeroporto 
que anule 
a Portela" 

Líder da associação de 
hotelaria quer TAP a trazer 
turistas estratégicos. E lembra 
que aeroporto do Porto serve 
também a Galiza. P.  o4.-o6 

TECNOLOGIA — P 17 

Inteligência 
artificial abre 
universo de 
possibilidades 
`:lá conseguimos 
dar raciocínio 
às máquinas" 

DESIGNA NORTE — P. ig 

Luís Buchinho 
3o anos de carreira 
marcam mudança: 
"Vou fazer as coisas 
à minha maneira" 

ifthenpay 
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para a sua empresa 

www ifthenpay com 
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PRIMEIRA LINHA O QUE MUDA EM 2021 

Um ano de 
estagnação nos 
rendimentos 
e nos custos 

O que se espera 
nos Rendimentos 
do trabalho e reforma 

Pensões: 

Sobem todas 
as reformas 
até 658 euros 

Nem a pandemia se vai embora em 2021, nem a economia voltará 
ao que era em 2019. Os rendimentos subirão muito pouco, mas do 
lado dos custos também se antecipa uma estabilização. 

MANUEL ESTEVES 
mesteves@negocios.pt 

O
choque imprevisí-
vel da pandemia 
este ano recomen-
da cautela para as 
previsões que se 

possam fazer para 2021. Se é cer-
to que a pandemia - e a paralisia 
parcial da atividade económica -
não desaparecerá com o ano 
2020, serve de algum consolo ve-
rificar que os custos das famílias 
e empresas deverão permanecer 
globalmente estáveis. O mesmo 
se passa do lado dos rendimentos. 
Os dados disponíveis analisados 
pelo Negócios apontam para um 
ano de estagnação nos ganhos e 
gastos das familias. 

Do lado dos rendimentos, há 
uma tendência transversal: subi-
rão apenas os rendimentos mais 
baixos. Isto acontece com as pen-
sões, mas também com os salários 
do setor privado e do público. 

Nas pensões, o Parlamento 
aprovou novos aumentos ex-
traordinários de pensões, de 10 
euros, que desta vez se aplicarão 
a todas as pensões sem exceção 
desde que o rendimento mensal 
dos aposentados não ultrapasse 
os 658 euros. 

No que toca ao mundo do 
trabalho, a tendência será idên-

  

tica. Garantido está apenas o au-
mento do salário mínimo (de 
4,7% para 665 euros brutos) e, 
no caso da administração públi-
ca, os vencimentos que vão até 
aos 693 euros. É possível que em 
alguns setores a negociação co-
letiva acabe por alargar aumen-
tos aos níveis remuneratórios 
mais próximos do salário míni-
mo, mas em geral a abordagem 
deverá ser conservadora. 

"A evolução salarial será bai-
xa", admite ao Negócios João 
Vieira Lopes, da Confederação 
do Comércio e Serviços (CCP). 
A consul tora Mercer está mode-
radamente otimista, tendo em 
conta o que se passou em 2020. 
Este ano, quase metade das em-
presas adiou aumentos ou con-
gelou vencimentos mas em 2021 
espera-se que essa percentagem 
seja inferior - mas mais alta do 
que em 2019. No inquérito reali-
zado às empresa, a consultora diz 
que as empresas que esperam 
aumentar salários apontam para 
valores entre 2% e 2,5%. 

Mas prepare-se o leitor para 
ler notícias sobre aumentos si-
gnificativos do salário médio. 
Esse é um efeito ilusório, que já 
se verificou na segunda metade 
deste ano, que resultada destrui-
ção depostos de trabalho mal re-
munerados, o que conduz a uma 
subida da média paga Será a di-
nâmica do mercado de trabalho, 
que naturalmente reflete o de-
sempenho da economia, e o tra-

  

jeto da pandemia, que determi-
nará a evolução do conjunto dos 
rendimentos de trabalho. 

Custos contidos 
Do lado dos custos não se espe-
ram agravamentos, em geral, 
em 2021, com o Banco de Por-
tugal a prever uma subida de 
0,3% do índice de preços har-
monizado. Na eletricidade, as 
tarifas do mercado regulado vão 
baixar 0,6% e com a descida do 
IVA para os primeiros 100 kWh 
consumidos antecipa-se uma 
redução que poderá variar en-
tre 1,45 euros e 2,45 euros, em 
função da dimensão das famí-
lias mas também do consumo. 
Na água, não se sabe ainda, mas 
é certo que haverá um agrava-
mento da taxa de resíduos, o que 
tem gerado polémica. 

Na alimentação, tudo depen-
de da evolução das matérias pri-
mas e dos encargos salariais. Se 
nas matérias primas não se espe-
ra grandes mudanças, o aumento 
do salário mínimo pode criarpres-
são sobre os preços em alguns se-
tores, como é o caso do pão. 

Finalmente, ao nível da mo-
bilidade, as notícias são boas. O 
petróleo é sempre uma incóg-
nita, mas para já as previsões 
apontam para uma manuten-
ção dos preços dos combustí-
veis. Nas portagens, a maioria 
manter-se-á igual e meia dúzia 
delas terão descontos muito si-
gnificativos. • 

Se o Governo se limitasse a 
aplicar a fórmula que consta da 
lei, os reformados teriam em 
2021 as pensões congeladas, 
porque os indicadores que ser-
vem de base à fórmula de atua-
lização automática - crescimen-
to e inflação - assim o determi-
nam. 

A maioria das vezes, porém, 
a fórmula "objetiva" que foi in-
cluída na legislação em 2006 é 
contornada ou alterada em fun-
ção da situação económica e or-
çamental do país e das alianças 
parlamentares. 

O próximo ano não será ex-
ceção, com o Governo a imple-
mentar pelo quinto ano conse-
cutivo um aumento nas pensões 
mais baixas, que se chama "ex-
traordinário", a aplicar logo em 
janeiro. 

Assim, na sequência das ne-
gociações com o PCP, o Gover-
no aprovou um aumento de 10 
euros para os reformados que te-
nham uma única pensão inferior 
a 658,2 euros. Quem tiver mais 
do que uma pensão (o que é fre-
quente no caso dos viúvos, por 
exemplo) só será abrangido se a 
soma dos valores das duas pen-
sões ficar abaixo desse limiar 
(658,2 euros). 

Ao contrário do que aconte-
ceu em anos anteriores, não ha-
verá discriminação para os pen-
sionistas que viram pelo menos 
uma das suas pensões atualiza-
das entre 2011 e 2014, o que in-
clui as pensões mais baixas de 
todas (social, rural e primeiro es-
calão das mínimas): o aumento 

será de dez e não de seis euros. 
Acima dos 658,2 euros as pen-
sões ficam congeladas. 

A queda dos preços, conju-
gada com a evolução desfavorá-
vel da economia, também deter-
mina o congelamento do inde-
xante que serve de referência à 
maioria dos apoios sociais: o 
chamado IAS ficará nos 438,81 
euros. 

Quer isto dizer que a maio-
ria dos apoios e dos escalões 
que depende deste indexante fi-
cará congelada, com algumas 
exceções relevantes: nos ter-
mos da lei do Orçamento para 
2021, o valor mínimo do subsí-
dio de desemprego vai subir 
para 504,6 euros, o que segun-
do o Governo deverá abranger 
130 mil pessoas. Já o valor má-
ximo deste subsídio contribu - 
tivo ficará congelado nos 1.097 
euros. •  CAP 

O aumento será 
de dez euros para 
os que somem 
um valor de 
pensões até 
658,2 euros. 
Acima do limiar 
ficam congeladas. 
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Salários no privado 
Ordenado mínimo 
será exceção num 
ano de estagnação 

Salários no público 
Vencimentos 
até 693 euros 
aumentam 

Outros rendimentos 
Imobiliário em 
queda com 
rendas a baixar 

Nas pensões, nos salários do público ou do privado o padrão é o mesmo: 
sobem os rendimentos mais baixos. Nas pensões, o aumento extra de 10 
euros é atribuído a todos os reformados com rendimentos até 658 
euros. No trabalho, os aumentos serão parcos. Haverá para quem ganha 
o salário mínimo ou perto disso. Trabalhadores com competências 
digitais poderão sair beneficiados. 

O aumento do salário mínimo 
nacional, que vai subir 4,7% 
em janeiro, para 665 euros, 
abrangendo cerca de 742 mil 
pessoas, vai contrariar a ten-
dência de congelamento ou até 
a redução de vencimentos. 

"Em termos concretos a 
evolução salarial será baixa", re-
sume João Vieira Lopes, presi-
dente da Confederação do Co-
mércio e Serviços (CCP). Com 
duas exceções: os níveis sala-
riais mais baixos, influenciados 
pelo salário mínimo, e as profis-
sões com competências digitais. 

Em 2020, cerca de metade 
(45%) das empresas inquiridas 
pela Mercer adiou aumentos 
ou congelou vencimentos. Para 
2021, "a expectativa é de que a 
percentagem de empresas a re-
correr ao congelamento possa 
diminuir" face aos 17% apura-
dos este ano, mas ficando aci-

  

ma dos 3% apurados em 2019, 
explica Marta Dias, Survey 
Leader da Mercer Portugal. 
Entre as que aumentam salá-
rios, a previsão é de 2% a 2,5%, 
existindo depois "setores mais 
dinâmicos como as Tecnolo-
gias de Informação". Num in-
quérito feito de julho, a consul-
tora concluiu que 23% das em-
presas conta pagar menos em 
remuneração variável em 2021. 

É expectável que o salário 
médio da economia suba mais, 
oque será ilusório, na medida 
em que esconde a destruição de 
emprego que está a afetar os 
menos qualificados. No tercei-
ro trimestre o INE apontava 
para um aumento de 5% no sa-
lário médio líquido, o que é em 
grande parte explicado pela 
destruição de 183 mil postos de 
trabalho (-8,4%) no escalão até 
aos 900 euros. •  CAP 

A primeira semana útil de 2021 
ficará marcada pela reabertura 
de negociações salariais com os 
sindicatos da Função Pública. 

O Governo já tinha assumi-
do que o aumento do salário mí-
nimo nacional (de 4,7% para 
665 euros) iria obrigar a ajustar 
a base remuneratória da admi-
nistração pública, de 645 euros. 
No entanto, tal como o Negócios 
já noticiou, o Governo está dis-
ponível para ir um pouco mais 
além, abrangendo os salários até 
ao segundo nível remunerató-
rio, de 693 euros brutos por mês. 
A avaliar pelos dados do ano 
passado, os aumentos salariais 
deverão assim abranger 150 mil 
pessoas, em vez das 100 mil ini-
cialmente previstas. 

"Conforme se tinha compro-
metido (...) o Governo inicia, as-
sim, o processo negociai que fará 
refletir o aumento do retribui-

 

Propriedade 
e capital 
2,0% 

Outras 
transferências 
sociais 
2.8% 

   

   

   

    

Trabalho por 
conta própria —

 

6.7% 

Rendimento 
não monetário 
22.2';b 

ção mínima mensal garantida 
nas remunerações da Adminis-
tração Pública, designadamen-
te no que se refere aos venci-
mentos mais baixos", disse o Go-
verno em comunicado. 

Os valores exatos dos au-
mentos, que por causa do salá-
rio mínimo nunca poderão ser 
inferiores a 20 euros na base re-
muneratória, serão apresenta-
dos aos sindicatos nas reuniões 
da próxima semana, nos dias 4 e 
6 de janeiro. •  cAP 

O Governo 
decidiu reabrir 
negociações 
sobre aumentos 
salariais no 
início de janeiro 

Trabalho por 
conta de outrem 

42.9% 

Fonte: INE. 

Se as rendas de contratos de arren-
damentojá em vigor não vão regs-
tar aumentos, uma vez que a infla-
ção zero manteve congelado o coe-
ficiente anual que permite aos pro-
prietários subir os valores, para os 
novos contratos a tendência deve-
rá ser de redução, com o expectá-
vel aumento da oferta. Este deve-
rá ser um dos efeitos da pandemia, 
queveio provocar um conjunto de 
alterações para as quais não é ain-
da possível dizer, com certezas, se 
serão ou não estruturais. 

Uma evidência, para já, é que o 
número de imóveis disponibiliza-
dos para arrendamento está a au-
mentar, provocando uma descida 
no valor das rendas que no início 
do ano mantinham uma subida 
sustentada. O turismo em queda 
levou muitos proprietários a sair do 
alojamento local e avirar-se para o 
arrendamento de média ou longa 
duração, adaptando-se autua pro-
cura diferente e também mais re-
duzida. A recuperação esperada 
para 2021poderá inverter esta ten-
dência, mas dificilmente jápara os 
níveis de 2019 ou início de 2020. 

A pandemia refletiu-se tam-
bém no mercado de escritórios, 
não só devido à quebra de ativida-
de - e até ao fecho - de muitas em-
presas, mas também na sequência 
de uma outra alteração provoca-
da pela pandemia e que ainda é 
cedo para dizer até que ponto será 
para ficar, que tem a ver com o te-
letrabalho. Aesse nível, 2021 será 
decisivo, nomeadamente para os 
fundos de investimento imobiliá-
rio, que investem muito neste tipo 
de ativos. •  FL 

DOIS TERÇOS DO RENDIMENTO 
SÃO SALÁRIOS E PENSÕES 
Fonte de rendimento das famílias (em percentagem do total) relativo a 2015/2016 

Dois terços dos rendimentos das famílias portuguesas traduzem-se 
em salários e pensões, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE). 
Só os salários pesam 42% no rendimento total, enquanto as pensões 
de reforma representam quase 23%. Surpreendente é o peso do cha-
mado rendimento não monetário, praticamente igual ao das pensões. 
Este rendimento corresponde ao consumo de bens produzidos pelo 
próprio ou obtidos em estabelecimento próprio, alojamentos gratui-
tos ou recebimento em géneros e salários em espécies. Os dados do 
INE, relativos a 2015/2016, mostram ainda que os rendimentos do tra-
balho por conta própria representam menos de 7% do total. 

Outras transferências, 
 de agregados 
e outras n.e. 

0.8% 

Pensões 
22,6% 
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Os preços que vão mexer 
com a bolsa dos portugueses 

o 
Energia 
Fatura da eletricidade pode 
descer até 30 euros por ano 

No próximo ano, as famílias po-
dem vir a ter uma poupança anual 
de até 30 euros na fatura da luz As 
contas são da Entidade Regulado-
ra dos Serviços Energéticos 
(ERSE) tendo em conta a desci-
da das tarifas em 0,6% para o mer-
cado regulado, que conta com um 
milhão de clientes, e a redução do 
rvA de 23% para13% nos primei-
ros 100 quilowatt-hora (kWh) 
consumidos. Para o mercado libe-
ralizado, que tem cinco milhões 

Tal como tem acontecido nos úl-
timos anos, a atualização de pre-
ços no setor das telecomunicações 
não será transversal a todos os ser-
viços e empresas. Enquanto as 
operadoras Nos e Nowo referem 
que não vão atualizar os preços 
em 2021, fonte oficial da Vodafo-
ne Portugal garante que, "à seme-
lhança dogue aconteceu em 2019, 
não estão previstos aumentos ge-
neralizados de preço?. 

Já a Meo, é a única que admite  

de clientes, ainda não são conhe-
cidas as atualizações da maioria 
dos comercializadores. 

Segundo as simulações feitas 
pela ERSE para o Negócios, no 
caso de um casal sem filhos, com 
tarifa simples no mercado regula-
do, a conta mensal da luz terá, a 
partir de 1 de janeiro, uma redução 
de cerca de 1,45 euros (-3,7%) já 
incluindo a descida do IVA para 
potências contratadas até 6,9 kVA. 
Para um casal com dois filhos, a 

que vai avançar com uma atualiza-
ção do preço base de mensalidade 
em alguns tarifários e pacotes, com 
efeitos a 1 de janeiro de 2021, de 
acordo com o previsto contratual-
mente", sem avançar mais deta-
lhes. Esta atualização é calculada 
com base no índice anual de pre-
ços no consumidor, calculado pelo 
Instituto Nacional de Estatística 
(INE ) - que em 2020 têm anda-
do próximo dos 0% -, como se 
pode ler no site da Altice Portugal.  

poupança será, em média, de 2,45 
euros (Z7%). O regulador relem-
bra, contudo, que "a poupança na 
fatura de cada consumidor vai de-
pender do seu consumo médio". 

Para o mercado liberalizado 
ainda não são conhecidas as atua-
lizações de empresas como a 
EDP, Galp ou Iberdrola. Por nor-
ma, os comercializadores costu-
mam seguir a tendência das tari-
fas aprovadas pela ERSE para o 
mercado regulado. Porém, tendo 
em conta o ano atípico, não é cer-
to que tal aconteça em 2021. Isto 
porque a descida de 0,6% aconte-
ce depois de já este ano, em abril, 
a ERSE ter avançado com uma 
descida extraordinária de 3% das 
tarifas da eletricidade para o mer-
cado doméstico, na sequência da 

A operadora liderada porAlexan-
dre Fonseca garante que os clien-
tes abrangidos pela atualização de 
preços "foram devida e atempa-
damente informados, em cumpri-
mento de todos os preceitos con-
tratuais e legais". No entanto, abre 
aporta amais mexidas nos preços. 
A mesma fonte oficial aproveitou 
para deixar o alerta que "face ao 
cenário de grande instabilidade e 
ambiente relatório hostil e à in-
certeza no que toca ao leilão do 
5G, a Altice Portugal, atento aos 
graves impactos e consequências 
expectáveis do leilão, está a equa-
cionar quais as futuras medidas a 
adotar em termos de mercado, in-
vestimento e inovação, como for-
ma de assegurar a sustentabilida-
de da empresa". 

baixa de preços de energia ocorri-
da no mercado ibérico de eletrici-
dade (Mibel) devido à quebra do 
consumo no âmbito da pandemia. 
Uma redução que não foi replica-
da no mercado liberalizado. 

A Endesa adiantou ao Negó-
cios que "não irá alterar os pre-
ços a partir de 1 de janeiro, ape-
nas aplicará a atualização das ta-
rifas de acesso às redes de distri-
buição". Não se sabendo como se 
refletirá no preço final, a ERSE 
subiu estas tarifas para 2021 em 
3,6%. Já a Goldenergy assegurou 
que vai baixar em cerca de 4,2%. 

No gás natural, as tarifas regu-
ladas estão desde 1 de outubro 
2,2% mais baixas, garantindo 
uma poupança mensal entre os 21 
e os 47 cêntimos.•  SARA RIBEIRO 

No que toca aos canais de 
desporto "premium", fonte ofi-
cial da Eleven explicou que o pre-
ço "será definido em função da 
estratégia de portefólio e de pro-
duto que venha a ser estabeleci-
da no decorrer de 2021". E recor-
dou que o preço mensal de 10,99 
euros foi ajustado a 1 novembro, 
para menos 1 euro. 

A Sport TV não anunciou 
qualquer atualização de preços 
até ao momento, apesar de ter 
lançado ocasionalmente algumas 
campanhas promocionais. Este 
ano, os canais desportivos sus-
penderam a cobrança da mensa-
lidade aos atuais clientes duran-
te a paragem forçada das compe-
tições desportivas devido à pan-
demia. eisn 

Água e Resíduos 
Resíduos 
vão pesar na 
fatura da água 

Ainda não são conhecidas as 
atualizações dos tarifários da 
água em Lisboa e no Porto. Con-
tactadas pelo Negócios, as enti-
dades responsáveis pelo abaste-
cimento referem que a fixação 
dos preços "ainda está em cur-
so". As atualizações serão reve-
ladas até 31 de dezembro. 

No entanto, em 2021 não se-
rão só as tarifas a contribuir para 
a subida da fatura da água dos 
portugueses. Na contaj á deverá 
vir refletida a subida de 100% da 
taxa de gestão de resíduos, de-
terminada pelo Governo em se-
tembro. 

Apartir de janeiro, o valor da 
taxa de gestão de resíduos vai 
aumentar 100%, passando de ll 
euros por tonelada de lixo depo-
sitada em aterro para 22 euros 
por tonelada A medida foi to-
mada para incentivar a redução 
da produção de resíduos e a se-
paração e reciclagem de mate-
riais, mas tem gerado controvér-
sia. O PSD e o PCP apresenta-
ram recentemente, na Assem-
bleia da República, projetos de 
resolução com pedidos de ces-
sação da vigência da lei. 

Também a Deco já veio con-
testar a medida, que considera 
injusta, porque o valor imputa-
do aos consumidores pela reco-
lha e tratamento de resíduos é 
calculado em função do consu-
mo de água, e não da real quan-
tidade de lixo produzido. A as-
sociação de defesa dos consumi-
dores acredita que os municí-
pios vão fazer recair o aumento 
da taxa nos clientes. ■ As e RN 

Telecomunicações 
Serviços de comunicações 
sem aumentos generalizados 
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Não há uma uniformização na atualização dos preços a pagar a partir 
de janeiro de 2021.5e alguns descem, como é o caso da fatura de 
eletricidade, noutros já se sabe que a conta ao fim do mês vai ser maior. 
Isto apesar da inflação esperada para 2020 ser negativa e o Governo 
estimar um índice de preços ao consumidor de 0,7% para 2021. 

G 

Comissões bancárias 
Isenção no 
MBWay mas 
com limites 

Há várias mudanças a caminho 
nas comissões bancárias, a par-
tir de janeiro do próximo ano. 
Esta alteração acontece depois 
de o Parlamento ter aprovado 
em julho um conjunto de novas 
regras na cobrança de alguns ser-
viços, nomeadamente para as 
operações via MBWay. 

A partir do arranque do pró-
ximo ano, os bancos terão de 
passar a isentar as transferências 
na plataforma MBWay para um 
máximo de operação de 30 eu-
ros, um limite mensal de150 eu-
ros e até 25 transferências por 
mês. Acima dessas transferên-
cias, é aplicada uma taxa igual ao 
do regulamento de transferên-
cias da Comissão Europeia, na 
percentagem de 0,2% para car-
tões de débito e 0,3% para os 
cartões de crédito. Além disso, 
foi ainda aprovado o fim de algu-
mas comissões associadas ao 
crédito, nomeadamente na res-
cisão e renegociação de crédito 
e, em novos contratos, o fim do 
processamento de prestação. 

O Santander Portugal já fez 
saber que vai mais longe ao isen-
tar as transferências através do 
MBWay sem impor limites em 
termos de montante ou de nú-
mero de operações. 

Por outro lado, o BPI vai au-
mentar os encargos relacionados 
com a manutenção de conta para 
os clientes com conta pacote. A 
subida será de perto de 30%. Os 
aumentos também vão chegar à 
conta à ordem tradicional e aos 
cartões de débito. ■ 

RITA ATALAIA 
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PRIMEIRA LINHA O QUE MUDA EM 2021 

O que muda com 
alimentação, despesas 
de saúde e tabaco 

Se o Orçamento do Estado para 2021 não trouxe alterações ao 
nível dos impostos sobre o consumo, o aumento do salário míni-

 

mo e a evolução das matérias-primas podem mexer nos preços 
da alimentação. No tabaco esperam-se aumentos. E o material de 
proteção contra a covid-19 conta como despesa de saúde no IRS. 

   

o e 
AlimmitneSn Arle Tnhnen 

Aumento do salário mínimo e Menor pressão Aumentos 
matérias-primas podem fazer sobre gel ainda não são 
subir preços do pão e do leite e máscaras conhecidos 

Com a inflação contida e a não 
atualização de impostos sobre o 
consumo em 2021, são outros os 
fatores que deverão influenciar o 
aumento dos preços dos bens ali-
mentares no próximo ano. O mais 
referido pelos líderes das associa-
ções é o aumento do salário míni-
mo nacional. 

Um dos bens em risco de en-
carecer é o pão, admite a Associa-
ção do Comércio e da Indústria de 
Panificação, Pastelaria e Simila-
res (ACIP). Neste caso, será tam-
bém refletida a subida do custo da 
matéria-prima. "Olhando para a 
situação económica e financeira 
do país, na medida que se fala no 
aumento do salário mínimo na-
cional e no aumento gradual do 
preço das matérias-primas, pode-
mos perspetivar que isso será re-
fletido no preço do pão", adiantou 
à Lusa fonte da ACIP. 

Já o preço do leite não deverá  

sofrer mexidas, pelo menos no iní-
cio do ano. Ao Negócios, o secre-
tário-geral da Fenalac, Fernando 
Cardoso, afirma que "nas próxi-
mas semanas não se preveem al-
terações substanciais no mercado 
que resultem em variações dos 
preços do leite ao consumidor". 
No entanto, tal como acontece 
com o pão, "fatores como o au-
mento do salário mínimo e uma 
tendência de aumento das cota-
ções das matérias-primas para ali-
mentação animal podem consti-
tuir fatores de pressão em alta". 
Ainda assim, acrescenta Fernan-
do Cardoso, a sua repercussão nos 
preços de venda "depende do 
comportamento da grande distri-
buição, cujos operadores pautam 
a sua atuação pelo diferimento no 
tempo destas tendências". 

A Confederação dos Agricul-
tores de Portugal (CAP) não an-
tecipa, para já, aumentos de pre-

  

ços, porque "os produtos agríco-
las nos mercados internacionais 
não têm mostrado tendência para 
subir", o que faz com que haja 
"menos margem para refletir no 
consumidor nacional o impacto 
das margens reduzidas" pelo au-
mento do salário mínimo, afirma 
o presidente da CAP, Eduardo 
Oliveira e Sousa. ■  AS 

665 
SALÁRIO MÍNIMO 

Associações avisam 
que o aumento do 
salário mínimo para 
665 euros poderá ser 
refletido no preço 
dos bens alimentares. 

O Bebidas alcoólicas, tabaco 
1,6% 

a Ensino 
.1ffir  2,3% 

Comunicações 
3,2% 

• Vestuário 
e calçado 
3,5% 

a Acessórios 
para o lar 
4% 

Lazer, Cultura Saúde 
' gr  4,1% 5.5% 

À medida que a sociedade recu-
pera anormalidade com o desen-
rolar de uma campanha de vaci-
nação contra a covid-19, é de es-
perar que a procura por equipa-
mentos de proteção contra o novo 
coronavírus caia, reduzindo a 
pressão sobre os preços. Recor-
de-seque este anoo Governo por-
tuguês viu-se obrigado a impor 
um limitemáximode15%naper-
centagem de lucro na comercia-
lização deste tipo de produtos. 
Para 2021, está também prevista 
a isenção do TVA para as aquisi-
ções debens destinados a comba-
ter a covid-19. O Executivo optou 
por incluir a medida, que esteve 
em vigor em 2020, na proposta 
do Orçamento do Estado para o 
próximo ano, prolongando a isen-
ção até 30 de abril. Além disso, 
será também possível deduzir ao 
IRS as compras de máscaras, vi-
seiras e gel desinfetante. E  VL 

Habitação, água, a 
eletricidade, gás 

31.9% 

Produtos 
alimentares 

e bebidas 
não alcoólicas 

14.3% 

1 

Transportes 
14,1% 

Restaurantes 
e hotéis 

8,8% 

Bens e Serviços 
6,7% 

Fonte: INE 

Ao contrário do que sucedeu 
em anos anteriores, ainda não 
é possível quantificar os o au-
mento dos preços do tabaco. 
No Orçamento do Estado 
para 2021 não houve altera-
ções nas componentes do im-
posto "ad valorem". No entan-
to, o imposto mínimo total foi 
modificado, passando a ser 
calculado considerando o pre-
ço médio ponderado dos ci-
ganos introduzidos no consu-
mo entre o dia 1 de dezembro 
2019 e o dia 30 de novembro 
de 2020. Antes era calculado 
tendo por base o preço das 
marcas mais vendidas. Ainda 
assim, a Deloitte estima que 
esta alteração deverá traduzir-
-se num agravamento do im-
posto "em cerca de cinco cên-
timos por cada maço de cigar-
ros, o que, previsivelmente, 
corresponderá a um aumento 
de 10 cêntimos no preço de 
venda ao público do mesmo 
maço". Mas o Orçamento do 
Estado para 2021 estima uma 
receita fiscal com o tabaco 
num valor idêntico ao estima-
do para 2020, ou seja, 1.400 
milhões de euros. A alteração 
na forma de cálculo poderá le-
var a aumentos de menor va-
lor nas marcas de tabaco mais 
caras e a uma subida no preço 
das marcas mais baratas. Con-
tactada pelo Negócios, a Taba-
queira escusou-se a revelar os 
aumentos que serão aplicados 
nas marcas de tabaco por si co-
mercializadas. E 

PEDRO CURVELO 

FAMÍLIAS GASTAM MUITO DINHEIRO NA CASA 
Inquérito às Despesas das Famílias 2015/2016 do INE (em percentagem) 

O último inquérito às despesas familiares do Instituto Nacional de Es-
tatísticas é referente a 2015/16. Nessa altura, os custos relacionados 
com a habitação atingiam perto de 40% das despesas, considerando 
casa, água, eletricidade, gás, comunicações e acessórios para o lar, equi-
pamento doméstico e manutenção corrente. Quase 25% dos custos é 
tido com a alimentação (incluindo tabaco e bebidas alcoólicas), restau-
rantes e hotéis, sendo que este ano, por exemplo, estes gastos ficarão 
bem abaixo deste valor. Os transportes também representam uma re-
levante parte da despesa, isto num inquérito que ainda não tinha em 
conta a descida nos passes sociais. 
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A expectativa é que haja uma queda dos preços das casas, ou, pelo menos, um travão nas subidas. 

61 

Ricardo Reis 

PRIMEIRA LINHA O QUE MUDA EM 2021 

( ) que muda na compra 
e arrendamento de casa 
e no turismo 

Depois de anos de recordes consecutivos, o imobiliário 
e o turismo vão conhecer um travão. No primeiro caso, 
é esperada uma correção dos preços de venda e nas rendas, 
mas poderá verificar-se apenas uma interrupção das subidas. 
Já viajar será, por enquanto, mais barato. 

• o 
lmóveiE 
Com correção dos preços 
e novas regras no crédito, 
custo com habitação pode baixar 

Casafari mostram que, este ano, 
houve uma diminuição do núme-
ro de casas colocadas em aloj a-
mento local, o que levou a um au-
mento de 45% da oferta de casas 
para arrendai: Esse aumento, por 
sua vez, resultou numa redução 
das rendas entre 5% e 10%, de-
pendendo das regiões. 

A transformação de aloja-
mentos locais em casas não deve-
rá, contudo, ser definitiva. Com o 
início da recuperação do turismo, 
que as associações do setor têm 
previsto para o segundo semes-
tre de 2021, também o alojamen-
to local deverá voltar, levando a 
uma diminuição da oferta de ar-
rendamento e ao consequente 
aumento das rendas. ■  RBR 

Os preços da habitação poderão 
estagnar ou mesmo cair em 2021. 
O setor resistiu à crise e os preços 
continuaram a aumentar este 
ano, mas já há uma clara desace-
leração. No terceiro trimestre, 
mostram os dados do Instituto 
Nacional de Estatística (INE), os 
preços de venda das casas au-
mentaram 7,1%, a menor taxa de 
crescimento desde 2016. 

Em 2021, poderá haver uma 
queda. E essa a previsão da 
Moody's, que espera que os pre-
ços da habitação "caiam na maio-
ria dos países europeus, tendo em 
conta a acentuada recessão eco-
nómica provocada pela pande-
mia". Outros esperam que haja 
apenas um travão na subida dos 
preços, já que as taxas de juro ne-
gativas e a volatilidade nas bolsas 
fazem com que o investimento em 
imobiliário continue atrativo. 

O custo do financiamento 
também poderá ser menor. Por 
um lado, os contratos de crédito 
à habitação celebrados a partir de 
1 dej aneiro estarão sujeitos a no-
vas regras, que impedem que os 
bancos cobrem quaisquer comis-
sões sobre várias operações asso-
ciadas aos contratos de crédito. 

Por outro, a necessidade de 
atrair novos clientes tem levado 
abanca abaixar os juros. Em no-
vembro, de acordo com o INE, a 
taxa de juro média dos novos con-
tratos de crédito à habitação era 
de 0,918%. Já o "spread" mínimo 
cobrado no crédito à habitação é 
hoje, em média, de 1,11%. Os ana-
listas veem margem para nova 
queda, tendo em conta que os 
próprios bancos estão a finan-
ciar-se a um custo menor. 

7, 1 % 
PREÇOS DA HABITAÇÃO 
No terceiro trimestre, 
os preços das casas 
aumentaram 7,1%. 
Esta é a menor taxa 
de crescimento 
homóloga desde 2016. 

Também no arrendamento 
deverá haver urna redução dos 
custos. Quanto aos contratos de 
arrendamento já celebrados, as 
rendas ficarão congeladas em 
2021, considerando o coeficien-
te de atualização de arrendamen-
to definido pelo INE. 

Quanto aos novos contratos, 
a expectativa é que haja uma re-
dução das rendas, ainda que a 
tendência possa ser pouco dura-
doura. No segundo bimestre des-
te ano, último período para o qual 
existem dados oficiais, o cenário 
já foi de quase estagnação, com o 
valor das rendas dos novos con-
tratos a aumentar apenas 0,2%. 

Mas as imobiliárias já apon-
tam para uma queda. Os dados da  

Turismo 

Viajar fica mais 
barato, mas 
não é certo 
até quando 

Num ano de quebras históricas, 
marcado por meses de receita zero 
devido ao confinamento a que a 
pandemia obrigou, os operadores 
de turismo, das companhias aé-
reas à hotelaria, viram-se obriga-
dos a reduzir preços para atrair tu-
ristas. A incerteza sobre o setor 
ainda é muita, mas, pelo menos até 
se assistir a uma recuperação mais 
sustentada, a tendência será para 
que os preços se mantenham abai-
xo daqueles que foram praticados 
nos últimos anos. 

Em Portugal, mostram os da-
dos do Instituto Nacional de Es-
tatística (INE), o preço médio do 
alojamento turístico diminuiu 
quase 13% no acumulado dejanei-
ro a outubro, face a igual período 
do ano passado, fixando-se em 
79,8 euros por noite. E são vários 
os grupos ou unidades hoteleiras 
que já lançaram campanhas para 
opróximo ano, pelo que esta ten-
dência de descida deverá manter-
-se, pelo menos, durante o primei-
ro semestre de 2021. 

É a partir de junho do próximo 
ano que as associações do setor es-
peram que a recuperação se inicie 
e, assim, nessa altura, os preços 
poderão voltar a aumentar. 

O cenário é idêntico no setor 
da aviação. De acordo com o mais 
recente relatório da Associação 
Internacional de Transporte Aé-
reo (IATA, na sigla em inglês), no 
terceiro trimestre deste ano, as re-
ceitas com passageiros caíram 
81% face ao mesmo período do 
ano passado, urna redução que é 
mais acentuada do que a queda da 
procura, "uma vez que as compa-
nhias aéreas tentaram estimular a 
procura baixando preços". •  RBR 
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PRIMEIRA LINHA O QUE MUDA EM 2021 

()que muda p ara 
quem tem carro ou 
anda de transportes 

Combustíveis 
Analistas preveem estabilidade, 
mas tudo depende da retoma 

O Governo optou por manter inalteradas as taxas de impostos 
dos automóveis, tanto na compra (15V) como na posse (IUC). 
Mas uma alteração no Parlamento ditou um agravamento para 
os híbridos. Nas deslocações, quem ajudou foi a inflação que 
permite que não haja subidas nos transportes e nas portagens. 

Transportes 
Só viajar no Alfa 
fica mais caro 

A evolução dos preços dos com-
bustíveis para 2021 ainda está en-
volta de muita incerteza. De acor-
do com a mais recente estimati-
va de 40 economistas e analistas 
publicada pela Reuters, o Brent, 
que serve de referência para Por-
tugal, deve negociar numa média 
de 49,35 dólares no próximo ano, 
um valor quase idêntico à atual 
cotação de cerca de 50 dólares 
por barril. Ou seja, antecipam que 
opetróleo negoceie em linha com  

ovalor atual, mas tudo depende-
rá do ritmo da recuperação eco-
nómica e de medidas da OPEP. 
Além disso, o valor da cotação do 
Brent também depende do com-
portamento do euro face ao dó-
lar, já que a matéria-prima nego-
ceia na divisa americana. Os ana-
listas estimam uma queda do dó-
lar o que, a confirmar-se, poderá 
atenuar o efeito de eventuais su-
bidas do preço do petróleo. 

Além da cotação desta maté-

  

ria-prima, o preço fmal dos com-
bustíveis reflete alterações fiscais, 
como a taxa de carbono que em 
2021vai resultar num imposto de 
5,4 cêntimos por litro de gasoli-
na e de 5,9 cêntimos no gasóleo, 
mais 1 cêntimo que em 2020. 

Ainda por saber, já que o de-
creto-lei ainda não foi publicado, 
está o impacto da meta de incor-
poração de biocombustíveis para 
2021 em 11% - mais um ponto 
percentual face a 2020. *SR  

A 1 dejaneiro as tarifas dos trans-
portes públicos de passageiros 
não vão sofrer alterações, segun-
do anunciouj á o regulador do se-
tor, tendo em conta a taxa nega-
tiva de variação média do índice 
de preços no consumidor, exce-
to habitação, nos 12 meses que 
decorrem entre outubro do 2019 
e setembro de 2020, que serve de 
referência a esta atualização. 

Os preços dos passes nas 
áreas metropolitanas vão man-

  

ter-se, assim, inalterados pelo se-
gundo ano consecutivo. O mes-
mo vai acontecer com os preços 
dos bilhetes simples. 

Das empresas de transporte 
público, apenas a CP anunciou 
um aumento a 1 de janeiro dos 
preços do Alfa Pendular em 
0,5%, mas mantém inalteradas 
as tarifas dos restantes serviços 
Intercidades, I nterRegionais, 
Regionais e Urbanos de Lisboa, 
Porto e Coimbra •  MJB 

Portagenc 

Autoestradas 
sem aumentos 
pelo segundo ano 

Automóvel 
Preços não deverão sofrer 
subidas significativas exceto 
nos híbridos e híbridos plug-in 

O Governo optou por não agra-
var o Imposto Sobre Veículos 
(ISV) em 2021, pelo que os pre-
ços de venda ao público dos auto-
móveis apenas sofrerá aumentos 
em função das atualizações que 
as fabricantes automóveis deci-
dam implementar nos preços. 

No entanto, se isto é verdade 
para os automóveis em geral, os 
híbridos e híbridos plug-in pode-
rão registar aumentos significati-
vos caso não cumpram os novos  

critérios exigidos para o beneficio 
fiscal que permitia pagar apenas 
60% do ISV. A proposta de alte-
ração ao Orçamento do Estado 
apresentada pelo PAN veio a ser 
aprovada com os votos favoráveis 
do PS e BE. 

As novas regras impõem que 
os híbridos e plug-in tenham não 
só um limite de emissões de 50 
gramas de CO2 por quilómetro, 
mas também uma autonomia mí-
nima de 50 quilómetros. 

A legislação, que aAssociação 
Automóvel de Portugal (ACAP) 
já indicou que irá tentar reverter 
por via jurídica, pode levar a um 
forte aumento nos preços para os 
clientes finais deste tipo de veícu-
los. Uma simulação da Pricewa-
terhouseCoopers (PwC) para o 
Negócios indicava que o agrava-
mento no preço final podia ascen-
der aperto de nove mil euros num 
SUV plug-in de gama alta, uma 
subida de 11%. •  PC  

As taxas de portagem nas autoes-
tradas nacionais não vão sofrer 
qualquer aumento a 1 de janeiro 
já que o indicador que serve de 
referência à sua atualização 
anual — a taxa de inflação homó-
loga de outubro, sem habitação, 
no continente - foi, segundo o 
INE, negativa em 0,15%.As por-
tagens não irão, por esta via, e 
pelo segundo ano consecutivo, 
sofrer alterações em 2021, até 
porque mesmo que o índice de  

preços no consumidor seja nega-
tivo não está prevista a possibili-
dade de descida. Ainda assim, 
para a A22, A23, A24 e A25 e 
concessões Costa de Prata, 
Grande Porto e Norte Litoral, o 
Parlamento aprovou, no âmbito 
das propostas de alteração ao Or-
çamento do Estado para 2021, a 
introdução de descontos de 50% 
no valor das portagens, que para 
veículos elétricos e não poluen-
tes chega mesmo aos 75%. ie  MJB 
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Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

O que vai mudar 
nos preços e rendimentos 

Novo ano, valores novos: o que se espera na energia, combustíveis, 
telecomunicações, transportes, água e resíduos, saúde, 

alimentação, imobiliário, turismo ou automóvel. E ainda o que 
se sabe sobre os salários do privado e público, pensões e rendas. 

PRIMEIRA LINHA 4 a 12 

investidor 
privado 

Saiba quais 
as comissões 
que a banca 
deixa de 
poder cobrar 

Brexit 
O acordo que 
fez do Reino 
Unido um 
parceiro da UE 

Comércio 
Promoções 
antes do 
Natal anulam 
efeito 
dos saldos 
EMPRESAS 20 

Banca 
Novo Banco 
vende carteira 
de 80 milhões 
com ganhos 
ÚLTIMA 32 

Governo quer 
aliviar travões 
à evolução 
nas carreiras 

inistra aa Administração Púbica compromete-se a rever 
legislação que faz depender promoções e valorizações 
salariais da aprovação das Finanças e do seu ministério. 

ECONOMIA 14 e 15 
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OPINIÕES 

Jorge Ricardo 
Pinto 
Geógrafo 

"A dependência 
economica severa 
dos ritmos 
turísticos pode ter 
consequências 
devastadoras" 

Jorge Garcia 
Pereira 
Arquiteto 

"A avenida prova ter 
sido um erro, e vai, 
de oportunidades 
em oportunidades, 
aguentando-se 
como pode" 
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Avenida dos Aliados 
continua em mudança 
e a encher-se de hotéis 
Alfredo Teixeira 
locais@jn.pt 

URBANISMO  Sem turistas, com es-
critórios fechados, dependências 
bancárias encerradas e com menos 
trânsito, a Avenida dos Aliados con-
tinua em mudança profunda, mes-
mo em tempo de pandemia. O 
emaranhado de gruas denuncia 
mais obras e investimentos a pen-
sar num futuro sem covid-19, com 
ainda mais hotéis, lojas e aparta-
mentos de luxo. A chamada sala de 
visitas do Porto já teve, em pouco 
mais de um século, vários usos e 
costumes e continua a ser a ima-
gem de uma cidade em constante 
transformação. 

"A cidade tornou-se atrativa, ge-
rou riqueza, ofereceu emprego e o 
centro voltou a ter as ruas cheias de 
gente graças ao turismo, aparecen-
do por consequência novos negó-
cios e novas oportunidades", diz o 
geógrafo Jorge Ricardo Pinto. 

Um novo conjunto de edifícios 
devolutos estão prestes a entrar em  

obras e outros já têm intervenções 
em curso. A esmagadora maioria 
destina-se à hotelaria, juntando-se 
a espaços emblemáticos como o In-
tercontinental ou o mais recente 
Monumental. É o caso do prédio 
onde funcionava a dependência do 
Novo Banco ou do que albergava o 
Santander. Ambos serão transfor-
mados em hotéis e o rés do chão do 
segundo terá comércio. 

CAIXA SÓ MANTÉM CULTURGEST 

Um pouco mais abaixo, na esquina 
da avenida com a Rua da Fábrica, o 
antigo prédio da Tranquilidade re-
ceberá apartamentos de luxo, à se-
melhança do que foi feito na anti-
ga sede do jornal "O Comércio do 
Porto". Também aqui funcionou 
durante décadas a delegação do 
"Diário de Notícias" e a loja Unic. 

"Inaugurada em 1923, era uma 
casa muito conceituada e conheci-
da por ter uma águia embalsamada 
à porta", conta Paula Vieira, mais 
de duas décadas no balcão do esta-
belecimento e agora no Baratom,  

pertencente ao mesmo grupo e a 
funcionar um pouco mais acima. 

A Caixa Geral de Depósitos tam-
bém está a abandonar o imponen-
te edifício, mantendo contudo no 
rés do chão a Culturgest, e aguar-
dando restauro está também o edi-
fício onde funciona o McDo-
nald's/Imperial, onde nascerá mais 
um hotel. A emblemática tabacaria 
Deus dá a Sorte encerrou, mas a ca-
deia de fast food será mantida com 
o novo projeto. Ao lado do Monu-
mental, restaurado pelo empresá-
rio Mário Ferreira e depois vendi-
do à empresa francesa Paris Inn 
Group, constrói-se outro hotel, e 
ainda mais outro, no outro lado da 
avenida, o Plaza, na antiga Casa da 
Saúde dos Aliados, desta vez pela 
mão do empresário Filipe Barrias 
(dos cafés Majestic e Guarany). 

A renovação do edifício Axa pela 
cadeia Eurostars está praticamente 
pronta, com144 quartos. E a antiga 
sede do F. C. Porto continua a ser 
transformada numa unidade hote-
leira. Junto à Câmara, o Palácio dos  

Correios, depois de grande inter-
venção, já alberga a sede da Área 
Metropolitana do Porto e a empre-
sa tecnológica Bold. No rés do chão 
são visíveis as montras das lojas que 
vão receber marcas de luxo. 

NOVOS USOS E COSTUMES 

"Durante anos, tínhamos muitos 
clientes, sobretudo bancários. Ul-
timamente, trabalhávamos bem 
com os turistas e o importante é 
que haja vida na avenida. Devia ha-
ver mais lojas abertas", considera 
André Silva, gerente do Café Alian-
ça, com mais de 70 anos. Depois da 
Banca, o turismo. "Daí que não seja 
de estranhar que, uma vez mais, 
seja aquela que aparentemente é a 
principal atividade económica da 
cidade a tomar conta do seu centro, 
que passou de certo modo a ser um 
centro no nosso imaginário, pois, 
para além das festas do F. C. Porto 
e da passagem de ano, a população 
não se concentra, e nunca se con-
centrou, naquela artéria", explica 
oarquiteto Jorge Garcia Pereira. 
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Novos projetos na Avenida dos Aliados 

Edifício 
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"Com o turismo foi um 
tormento, no bom 
sentido. Não parávamos 
um minuto de vender. 
Agora está parado" 

André Silva 
Gerente do Café Aliança 

"As rendas continuam 
muito altas e há muitos 
espaços devolutos. A 
avenida ainda tem muito 
para crescer" 

Edifício 
da esquina 
com Rua da 
Fábrica -
apartamentos 
de luxo Edifício 

onde está o 
McDonald's 

e 

Estação 
de S. Bento 

Praça da 
Liberdade 

• 
IV 'leme i! 
'Mini Tr. 

Rua dos Clérigos 

Praça 
de Almeida 

Garrett 
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Santander 

Antigo BES 111 
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RUA OR. MAGALHÃES LEMOS 

E até mesmo o espaço público e a 
forma como é utilizado é hoje dife-
rente. "Tenho saudades dos cantei-
ros de flores e dos desenhos da cal-
çada portuguesa que existiam an-
tes da intervenção da Porto 2001. 
Dava gosto vir para aqui passear. 
Hoje é só hotéis, a avenida mais pa-
rece uma eira para secar milho", re-
fere José Ferreira, hoje reformado 
mas que durante 36 anos trabalhou 
ali, na Câmara do Porto. 

Jorge Ricardo Pinto considera que 
a "monocultura do turismo" faz 
com que, sobretudo na Baixa e no 
Centro Histórico, tenha havido nos 
últimos anos mais turistas do que 
residentes. "Há mais população 
flutuante do que residente, ou seja, 
quem ocupa o centro da cidade é 
gente que não tem uma relação de 
pertença com o lugar, mantendo 
uma relação com o território de dis-
tância". Disso resulta "a perda de 
sentido de lugar, de laços de afeti-
vidade, permitindo a reconfigura-
ção de um espaço que mais parece 
um parque temático", explica. • 

HISTÓRIA 

O rasgar da avenida 
Ruas e vielas deram lugar à aveni-
da cujo projeto de construção ar-
rancou a 1 de fevereiro de 1916. O 
lançamento da primeira pedra 
contou com a presença do então 
presidente da República, Bernardi-
no Machado. 

A nova Câmara Municipal 
Para o rasgar da avenida foi demo-
lido o palacete onde funcionava a 
Câmara do Porto, no topo sul. Os 
novos Paços do Concelho começa-
ram a ser construídos em 1920, no 
topo norte, mas apenas ficaram 
concluídos em 1957, sobressaindo 
a torre com 70 metros de altura. 

Edifícios imponentes 
Nos monumentais edifícios já se 
instalaram o Banco de Portugal, a 
Caixa Geral de Depósitos, as sedes 
dos principais jornais, de bancos 
privados, de companhias de segu-
ros e de diversas empresas. Mas 
também consultórios médicos, es-
critórios de advogados e engenhei-
ros e ateliês de arquitetos. 

Cafés e confeitarias 
Ao longo dos tempos, os Aliados 
tornaram-se local de passeio e de 
convívio. Proliferaram cafés, como 
oAstória, o Guarany, o Imperial, o 
Embaixador, o Monumental e 
confeitarias de prestígio, como a 
Ateneia ou a Avenida. 

Manifestações populares 
Em dias de festa é ali que todos se 
encontram. Nas passagens de ano, 
no S. João, sempre que o F. C. Por-
to vence o campeonato nacional 
ou em concertos ao ar livre. Me-
moráveis as visitas papais ou da 
rainha Isabel II, mas sobretudo a 
celebração do 25 de Abril de 1974 e 
o1.° de Maio que se lhe seguiu. 

jardins retirados 
A placa central da avenida foi ajar-
dinada até 2006, altura em que foi 
remodelada para a criação da Li-
nha Amarela do metro, com proje-
to dos arquitetos Souto Moura e 
Siza Vieira que gerou polémica. 

         

1- Edifício que pertenceu à 
Tranquilidade terá 
apartamentos de luxo 
2 — Novo hotel ao lado do 
Monumental 
3 - Gruas marcam o cenário 
um pouco por toda a avenida 
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José Ferreira 
Portuense 

          

"Os edifícios estão 
bonitos, mas a avenida 
foi muito alterada e as 
intervenções acabaram 
por tirar-lhe a alma" 
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Com a Banca de 
saída, unidades 
hoteleiras tomam 
conta dos edifícios 
da sala de visitas 
do Porto. Também há 
casas e lojas de luxo 

    

• 
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Paula Vieira 
Empregada da loja Baratom 
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Sondagem 

maioria quer 
receber já 
a imunização 

Em artigo de opinião, 
"task force" apela 
à adesão em massa 

Marta Temido mostra um 
dos frascos do lote inicial 

da vacina da Pfizer que 
chegou ontem 
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Precisa de  +- 111i, 
Unheiro? 
Conheço o vendo 
com  opçõe  da  comprai 
Pode vender  o seu  ouro 

votar  a  econerd•ho 
pagando'  ate 

24 suaves 
prestações. 

OC 
Valores  808 CM 
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2020 EM IMMCENS 

E 2021 EM NEM 

Médicos e enfermeiros de cinco hospitais começam hoje 
a ser vacinados contra a covid-19. "S. João" é o primeiro e. 4 a 9 1.11 

Entrevista 
Cuca Roseta 
"Nunca pensei 
sentir tanto 
a falta dos 
aplausos" 

Xenofobia sobre alunos 
brasileiros investigada 
na Universidade do Porto 

P. 30 e 31 

Ministério Público recebeu queixa da Há denúncias de notas diminuídas em 
Reitoria sobre crimes de discriminação testes feitos em português do Brasil P. 10 e 11 

Maria e Francisco continuam a ser os nomes 
preferidos dos portugueses para os filhos 

o 
Pandemia 
obriga  a 
antecipar 
casas do futuro Avenida dos Aliados 

enche-se de hotéis 
apesar da crise 
Bancos fecham portas para também dar 
lugar a lojas e imobiliário de luxo P. is e 19 

MULHERES SAIAS E CONTRABANDO 
Histórias de fortuna e azar no Alto Minho P. 22 e 23 

Violência 
Espancava 
companheira 
e exibia marcas 
no VVhatsApp P.15 

Gonçalo Ramos 
e Jardel na lista 
de jogadores 
infetados P.42 
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Nova estirpe da COVID-19 detetada na Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7236cf5f-576d-440b-ae70-

505f218b6f45&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A nova estirpe do novo coronavírus foi detetada na ilha da Madeira em viajantes oriundos do Reino
Unido.
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A19O turismo em Portugal "recuou dez anos"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/12/2020

Meio: Expresso Online Autores: Paulo Brilhante

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a60a7447

 
Projetos Expresso. Prémio Nacional do Turismo: Entrevista a Rita Marques, Secretária de Estado do
Turismo
 
Até ao final de setembro, o sector turístico nacional perdeu EUR7,7 mil milhões de receitas. Em
valores, o país recuou dez anos, mas Rita Marques confia que Portugal vai recuperar até 2023 e subir
a qualidade da oferta.
 
Estamos a dias do final do ano. Os dados disponíveis confirmam o pior cenário para o turismo nacional
dos últimos anos?
 
Os dados existentes - até ao terceiro trimestre de 2020 - são manifestamente negativos. Através do
E-Fatura é possível verificar quebras de faturação nas empresas do sector do turismo na ordem dos
EUR7,7 mil milhões. Isto representa um decréscimo de receitas turísticas de 56%, o que equipara com
os valores de há dez anos. Em resumo, Portugal recuou dez anos.
 
E quantos anos vão ser necessários para recuperar até aos valores de 2019?
 
Espero que em termos de receitas turísticas, em 2022 ou 2023 se consiga voltar aos valores do último
ano. Mas é preciso pensar além das receitas e fazer com que o ano de 2020 seja encarado como uma
janela de oportunidade. É necessário reposicionar o destino Portugal e subir uns furos na cadeia de
valor.
 
Para tentar inverter esta situação que novas medidas vão ser aplicadas em 2021?
 
Uma vez que a retoma ocorrerá, provavelmente, no segundo semestre do próximo ano, as medidas já
anunciadas vão perdurar, pelo menos, até ao final de junho, destacando-se o apoio à manutenção dos
postos de trabalho, que será melhorado, e o apoio à tesouraria - Apoiar.pt -, que foi reforçado de
EUR750 para EUR900 milhões. Neste momento estamos [Ministério da Economia] também a trabalhar
num pacote de medidas para a capitalização das empresas, porque sabemos que há uma deterioração
muito relevante nos capitais próprios na sequência da pandemia. Por outro lado, especificamente na
área do turismo, vamos continuar a apostar no investimento no futuro do sector e recordo que, muito
recentemente, foi anunciada uma linha de apoio à qualificação da oferta.
 
Está confiante de que a Páscoa vai ser o ponto de inversão na procura turística?
 
A vacina é um balão de esperança. Os planos de vacinação, em Portugal e na Europa, dão ao turismo
a confiança suficiente para acreditar que a Páscoa vai marcar o início de uma fase com um maior fluxo
turístico. Como exemplo, logo que foi anunciado o início da vacinação no Reino Unido foi possível
verificar um acréscimo das reservas. Reconheço, em contraponto, que o primeiro trimestre de 2021
vai ser ainda duro para todo o sector.
 
Em que ponto está a iniciativa "IVAucher", cujo arranque foi anunciado, precisamente, para o início do
segundo trimestre, coincidente com a Páscoa?
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A medida está vertida no Orçamento do Estado e está agora a ser regulamentada. Mas, apesar de ser
apenas operacionalizada no segundo trimestre, começa já a funcionar para todas as despesas a partir
de dia 1 de janeiro. É também intenção do Governo reativar, muito em breve, outra medida de
incentivo ao turismo interno, a campanha "Visitar Muito por Pouco", que oferecia experiências e
serviços com descontos e que, entretanto, foi suspensa, por estar condicionada ao evoluir da
pandemia.
 
Com o retomar gradual do turismo internacional, com todos os destinos concorrentes a apostar em
estratégias agressivas de promoção, não receia que os operadores e o mercado obriguem a uma baixa
de preços?
 
Honestamente, não acredito que isso aconteça. Viajar deixou de ser uma commodity para passar a ser
algo reservado apenas a alguns. Neste sentido, a pressão para reduzir preços não está alinhada com
esta tendência. Portugal tem vindo a construir uma imagem sólida que recentemente foi até
reconhecida internacionalmente como a melhor do mundo.
 
A TAP sempre foi associada ao crescimento do turismo em Portugal. Teme que a reestruturação da
companhia, por estar a acontecer agora, possa prejudicar a retoma do sector?
 
A TAP tem sido um parceiro absolutamente fundamental, em especial nas ligações de longo curso,
como Brasil, África e Estados Unidos. Os dados indicam que 45% de todos os passageiros que aterram
em Portugal viajam com a TAP, que também é essencial para os Açores e Madeira, tanto para o
mercado turístico nacional como internacional. Posto isto, quero acreditar que, no futuro, a TAP vai
continuar a ajudar e a apoiar a estratégia que gizamos para o turismo, independentemente da
reestruturação. Uma TAP forte é fundamental para o turismo português.
 
Com a redução do tráfego aéreo devido à pandemia, o novo aeroporto de Lisboa parece ter deixado de
ser uma prioridade. Tendo em conta o pós-pandemia esta não deveria ser uma prioridade para a
retoma do turismo me Portugal?
 
A oferta aeroportuária, se for competitiva, é fundamental para a recuperação do turismo. Antes desta
crise, o aeroporto de Lisboa já não estava com capacidade para dar resposta às necessidades. A crise
aliviou esta situação, mas há uma certeza que tenho: a procura retomará e temos de estar
preparados. Por isso, qualquer que seja a decisão tem de ser tomada em tempo útil para não
estrangular o retomar e o crescimento do turismo.
 
Sustentável, inteligente e de confiança
A segunda edição do Prémio Nacional do Turismo contou com cinco novas categorias adaptadas aos
tempos de pandemia, reflexo da estratégia delineada para o futuro do sector. Resultado das
necessidades da atualidade na luta contra a covid-19, a distinção Turismo de Confiança foi atribuído
ao selo "Clean & Safe", uma iniciativa do Turismo de Portugal, que acabou por ser replicada em vários
países. Igualmente com ecos além-fronteiras e reconhecido pelo Prémio Nacional do Turismo, a
Certificação de sustentabilidade do destino turístico Açores venceu na categoria Turismo Sustentável.
O projeto do Governo Regional aposta no turismo como uma atividade promotora de melhores
condições de vida para as populações locais, contribuindo para o desenvolvimento económico e o
equilíbrio ambiental. Com o objetivo de distinguir projetos que incrementam o conhecimento na área
do turismo, a capacitação das equipas e uma maior eficiência dos negócios, a categoria Turismo
Inteligente premiou o Envision @Pestana, um programa de inovação aberta para colaboradores do
grupo Pestana que contribui para o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, como
resposta a clientes mais exigentes na utilização de tecnologia. O Prémio Nacional do Turismo atribuiu
ainda uma menção honrosa ao projeto Smart Resort, uma ferramenta de inteligência de negócio para
apoio à gestão dos empreendimentos turísticos de Vale do Lobo, Dunas Douradas e Vale do Garrão.
Book in Xisto (Turismo em Rede) e Casa de São Lourenço - Burel Mountain Originals (Turismo
Autêntico) foram outros dos vencedores do Prémio Nacional do Turismo 2020, que distinguiu ainda a
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carreira de Mário Pereira Gonçalves, presidente da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares
de Portugal (AHRESP).
 
Textos originalmente publicados no Expresso de 24 de dezembro de 2020
 
Paulo Brilhante
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Vacinação contra a COVID-19 no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=94695663-c74c-423e-8baa-

3197c1d7edb9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Centro Hospitalar Universitário do Algarve vai iniciar a vacinação contra a COVID-19 na terça-feira,
dia 29. O Centro ainda não sabe ao certo quantas vacinas irá receber, mas já tem identificados 600
profissionais de saúde da unidade de Faro e 300 nos hospitais de Portimão e de Lagos. Foi dada
prioridade de vacinação aos que asseguram urgências, cuidados intensivos, internamento COVID e os
que manipulam amostras para testes. Esta etapa fica concluída a 31 de dezembro.

 
Repetições: SIC Notícias - Notícias , 2020-12-27 18:20
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2020-12-27 19:25
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Hostels: Empresários não compreendem novas regras "irrealistas"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/12/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: João Barros

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=db4c8789

 
As condições de funcionamento definidas para os hostels, mais apertadas do que para as restantes
formas de alojamento, podem danificar fortemente um sector em que Portugal era líder mundial e
obrigarão mais de 90% dos estabelecimentos a fazer obras em ano de pandemia.
 
Antes de a pandemia obrigar, numa primeira fase, à paralisação da atividade turística e encerramento
da hotelaria, ao qual se seguiram longos meses de fortes quebras que têm deixado o sector em sérias
dificuldades, várias vozes alegavam outra doença na economia portuguesa: a pressão imobiliária.
 
Para muitos dos defensores dessa teoria, um dos motivos, ainda que não exclusivo, para o aumento
do custo habitacional nos grandes centros urbanos prendia-se com aquele que também é apontado
como um dos sectores mais dinâmicos e importantes para a recuperação económica nos últimos anos:
o turismo e a proliferação dos alojamentos locais.
 
Foi com pouca surpresa que as leis referentes a este tipo de estabelecimentos turísticos foram
alteradas em 2018, de forma a abrangerem as várias modalidades em que se desdobra o segmento.
Para mais tarde ficou a definição de certas regras referentes ao funcionamento e identificação destes
alojamentos locais, as quais foram publicadas a 6 de novembro, na Portaria 262/2020, que estabelece
as condições do seu funcionamento e identificação, o que a Associação do Alojamento Local em
Portugal (ALEP) considera fundamental.
 
Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor
 
João Barros
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Passagem de Ano no Douro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b0ef5d20-095b-4ffb-a6ff-

72656a8d7d19&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As restrições impostas pela pandemia baralharam as contas para a passagem do ano, mas nos hotéis
do Douro as marcações têm aumentado.
Comentários de André Buldini, Six Senses Douro Valley; Sandra Dias, Quinta da Pacheca; Luís Pedro
Martins, presidente Turismo Douro e Norte.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-12-26 14:16
 SIC Notícias - Jornal de Sábado , 2020-12-26 23:21
 SIC Notícias - Notícias , 2020-12-27 07:40
 SIC Notícias - Notícias , 2020-12-27 08:41
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Combater os excessos do Natal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d2da468b-9d98-4625-ba7f-

b012d6f51102&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Depois dos exageros alimentares do Natal, as caminhadas para recuperar a forma. Vamos ver como
foi esta manhã, por exemplo, no Algarve.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-12-26 14:13
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Como a digitalização pode ajudar o turismo a enfrentar a crise
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/12/2020

Meio: Notícias de Aveiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e2d1e335

 
Posto de turismo de Águeda.
 
A adoção de tecnologia no setor do turismo também pode ser utilizada para melhorar a experiência do
viajante.
 
Observatório do Emprego *
 
A pandemia causada pelo Covid-19 acelerou o ritmo da transformação digital na economia e na
sociedade e, como em todos os setores, também trouxe mudanças significativas para o setor do
turismo.
 
Na lógica de dinamismo deste setor, uma das saídas encontradas por algumas empresas para fazer
face à crise económica foi a procura de avanços no turismo digital.
 
Observou-se assim uma maior disseminação de ações, em diferentes geografias, dos avanços em
projetos que recorrem à inteligência artificial e que permitem reduzir a necessidade de interação
pessoal em serviços com aeroportos ou hotéis.
 
Nesta linha observou-se também uma tendência para a adoção de ferramentas tecnológicas no setor
hoteleiro de modo a permitir facilitar a experiência do cliente na nova realidade de distanciamento
social, permitindo por exemplo a adoção de soluções de check-in e check-out online, ou o concierge
virtual.
 
A adoção de tecnologia no setor do turismo também pode ser utilizada para melhorar a experiência do
viajante.
 
É o caso do uso de tecnologia para potenciar os auto-carros turísticos autoguiados, o recurso à
realidade vir-tual e à realidade aumentada entre outros exemplos.
 
Os passeios virtuais permitiram amenizar algumas das perdas financeiras de museus e outros pontos
turísticos, assegurando uma forma de as pessoas conhecerem novos lugares, sem precisar sair de
casa e sem ajuntamentos.
 
O marketing digital aparece igualmente como um caminho onde investir, mostrando, nestes tempos,
que nunca foi tão importante. A viagem de um turista, em tempos de transformação digital, é
mapeada pelo Google.
 
De acordo com o relatório divulgado pela Google, em média, um viajante assiste a 5 vídeos online, faz
34 buscas e passa por 380 sites durante os dois meses da planificação da viagem.
 
Entre todos esses acessos, 87% acontecem usando dispositivos móveis.Estamos todos atentos às
ações das nossas marcas fa-voritas no mundo digital.
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Portanto, manter o seu público informado durante a pandemia é fundamental para impulsionar as
vendas, neste momento de crise pandémica e que se pretende que tenha uma recuperação rápida.
 
* Artigo retirado da newsletter de dezembro do Observatório do Emprego da Universidade de Aveiro.
 
Publicidade, Serviços & Donativos
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Venda, aluguer ou... muita esperança: o futuro do alojamento local
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/12/2020

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Filipe Gil

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=53b27c43

 
Depois do crescimento meteórico, o alojamento local passa por uma crise sem precedentes trazida
pela pandemia. Com quebras de faturação de 75%, o setor sustém a respiração para que possa voltar
a viver nos meses, ou anos, pós-covid. O DN falou com três casos de empresários muito diferentes
com preocupações comuns.
 
Depois do crescimento meteórico, o alojamento local passa por uma crise sem precedentes trazida
pela pandemia. Com quebras de faturação de 75%, o setor sustém a respiração para que possa voltar
a viver nos meses, ou anos, pós-covid. O DN falou com três casos de empresários muito diferentes
com preocupações comuns. Alojamento local. © DN Venda, aluguer de média ou longa duração e
muita esperança num futuro melhor. Parecem ser estas as linhas traçadas pelos empresários ou
proprietários de alojamento local que desde o início da pandemia viram o negócio afetado sem
precedentes. De acordo com um estudo elaborado pelo ISCTE junto de titulares e gestores das
unidades de alojamento local (AL) em Lisboa e Porto, cerca de 80% registaram uma queda de
faturação superior a 75% durante o segundo trimestre de 2020. Os dados comparam o período face
ao homólogo do ano anterior. O mesmo estudo indica que Lisboa e Porto foram as regiões mais
afetadas e que a maioria dos proprietários (74%) tem a intenção de continuar com o AL de curta
duração pelo menos até ao final de 2020. A principal alternativa, sobretudo no Porto e em Lisboa, é o
AL de média duração. Já 17% pensam optar por um arrendamento de longa duração no mercado
privado. "Parou tudo. Nos meses de verão tive apenas duas reservas de turistas de visita à cidade.
Tanto para quem gere apartamentos ou para as microempresas que trabalham connosco, desde as
limpezas aos transfers." Manuela Vasconcelos, 44 anos, para além de ser jornalista e tradutora gere
oito apartamentos em Lisboa, na zona da Graça e do Intendente, e foi, como tantos outros, vítima do
que a pandemia trouxe de mau ao turismo.
 
"Parou tudo. Nos meses de verão tive apenas duas reservas de turistas de visita à cidade. Tanto para
quem gere apartamentos ou para as microempresas que trabalham connosco, desde as limpezas aos
transfers. Os receios associados ao vírus, a incerteza quanto ao que se podia ou não fazer em cada
país, levou a maioria das pessoas a cancelar as reservas e os planos de férias. Com as restrições de
circulação entre países e o fecho de fronteiras, vimos também hóspedes que se encontravam em
Lisboa em março, a antecipar o regresso a casa com receio de ficarem bloqueados em Portugal. De
um dia para o outro, foi o vazio." Sónia Ramalho é jornalista e gere um apartamento em alojamento
local na Mouraria. © DR Outro caso, a mesma situação. Sónia Ramalho, também jornalista, gere
apenas um espaço no bairro da Mouraria e não faz disso vida. Mas também viu logo a partir de março
as reservas serem canceladas pelos hóspedes impossibilitados de viajar, o que afetou o seu negócio "
praticamente a 100%". A empresa Feels Like Home gere 600 apartamentos em Lisboa, Porto, Algarve
e Lisboa. É uma das maiores do país de alojamento local e a pandemia trouxe "um rombo total" ,
conta o gerente António Quintão Pereira. Como consequência passaram de uma estrutura de mais de
cem pessoas para as 30 que agora trabalham na empresa. "Os cancelamentos começaram em
fevereiro. O que era o normal de 30 a 40 cancelamentos por dia passou para 400 cancelamentos",
afirma. "Não tínhamos dívida bancária fomos crescendo sustentadamente, mas agora recorremos às
linhas covid para nos aguentarmos neste tempo, e estamos à espera de melhores dias. Por enquanto
estamos a alugar alguns apartamentos a médio prazo, para quatro, cinco ou seis meses, tal como
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muita gente está a fazer", conta António Quintão Pereira. O estudo elaborado pelo ISCTE, coordenado
pela professora Sandra Marques Pereira, indica que há resistência ao arrendamento de longa duração
por múltiplas razões: : a quebra de rendimentos; a falta de confiança no Estado e na legislação de
arrendamento; motivos relacionados com a vida pessoal (possibilidade de usufruto da habitação ou
receio de perda de uma ocupação gratificante) ou as especificidades dos imóveis que não se adequam
ao arrendamento de longa duração; perda da licença de AL ou mais-valias de desafetação;
manutenção dos imóveis ou motivações associadas ao compromisso temporal desta solução, que não
permite uma eventual mudança de planos. Na tentativa de arranjar soluções para o futuro próximo, a
Associação de Alojamento Local em Portugal tem-se reunido, nas últimas semanas, com o Ministério
da Economia. Até à publicação deste artigo não foi possível obter declarações do presidente da
Associação, Eduardo Miranda, sobre a evolução das conversas. Mas ideias não faltam ao setor.
Manuela Vasconcelos explica: "Se mandasse começava por suspender a taxa turística, a exemplo do
que foi feito noutras cidades. Eliminava também a tarifa comercial aplicada à água em unidades de
alojamento local e que pode aumentar até cinco vezes a fatura da água, comparativamente à tarifa
doméstica. Parecem detalhes, mas afetam os custos e o preço das estadas para quem tenta manter a
atividade." "Acredito que a pandemia pode levar-nos a repensar o modo como fazemos férias, mas
não apagará a curiosidade e a vontade de conhecer novas pessoas, outros lugares. E nisso o
alojamento local continuará a ter um papel importante." António Quintão Pereira é realista e diz que o
AL ainda vai demorar "bastante tempo" a ter uma expressão igual ao passado. "Os mais otimistas
dizem que a partir de abril vai retomar, mas não acredito, será sim uma recuperação gradual, não
acredito em recuperações em 'V' ". E acrescenta: "Neste momento o alojamento local e os hotéis não
têm reservas para o futuro, e ninguém no seu perfeito juízo vai colocar os preços de 2019. Vai existir
uma grande redução de preços. Só quando o mercado estiver mais maduro e o turismo estiver para
ficar é que vai haver uma retoma, e não acredito que seja antes do final de 2021. Vai ser um processo
muito lento." António Quintão Pereira, da empresa Feels Like Home. © DR Muita gente desistiu do
negócio, sobretudo empresários em nome individual. Mas Sónia Ramalho não desiste e diz que vai
apostar nos trabalhadores sem poiso fixo, os chamados nómadas digitais, que procuram Lisboa para
viver e trabalhar durante alguns meses. "Com a aprovação das novas vacinas tenho esperança de que
em 2021 os turistas regressem aos poucos a Lisboa", contudo a jornalista é realista: "A situação vai
prolongar-se um pouco mais, a vacinação das populações ainda vai ser demorada e o regresso à
normalidade ainda parece algo longínquo." A concluir, Manuela Vasconcelos deixa transparecer a tal
resiliência: "Acredito que a pandemia pode levar-nos a repensar o modo como fazemos férias, mas
não apagará a curiosidade e a vontade de conhecer novas pessoas, outros lugares. E nisso o
alojamento local continuará a ter um papel importante." No Diário de Notícias dezenas de jornalistas
trabalham todos os dias para fazer as notícias, as entrevistas, as reportagens e as análises que
asseguram uma informação rigorosa aos leitores. E é assim há mais de 150 anos, pois somos o jornal
nacional mais antigo. Para continuarmos a fazer este "serviço ao leitor", como escreveu o nosso
fundador em 1864, precisamos do seu apoio.
 
[Additional Text]:
Alojamento local.
Sónia Ramalho é jornalista e gere um apartamento em alojamento local na Mouraria.
António Quintão Pereira, da empresa Feels Like Home.
 
Filipe Gil
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Acordo Pós-Brexit - Presidência e Governo portugueses saúdam "acordo histórico"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ccc629ed-a8da-4ca6-b39a-

5dfa9ae0b525&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Presidência e o Governo português elogiaram o acordo. Marcelo Rebelo de Sousa disse que todos
ficaram a ganhar com uma saída regulada.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, Augusto Santos Silva, Ministro dos
Negócios Estrangeiros.

 
Repetições: RTP1 - Jornal da Tarde , 2020-12-25 13:07
 RTP3 - 360 , 2020-12-24 21:04
 RTP3 - 360 , 2020-12-24 21:51
 RTP3 - 24 Horas , 2020-12-24 00:03
 RTP3 - Bom Dia Portugal , 2020-12-25 08:02
 RTP3 - Bom Dia Portugal , 2020-12-25 08:36
 RTP3 - Bom Dia Portugal , 2020-12-25 09:12
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