
JORNAL I

12/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ZOOM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOANA MOURÃO

CARVALHO

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

Restauração - um setor prejudicado pela pandemia e "pela falta
de civismo"
Proprietários de restaurantes queixam-se de clientes que efetuam reservas e depois não
aparecem
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PUBLITURIS

12/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

AHRESP quer descida temporária do IVA no próximo Orçamento
do Estado
Com o aproximar das negociações para o Orçamento do Estado, a AHRESP volta a insistir
na descida do IVA para "evitar a crescente perda de milhares de postos de trabalho" na
hotelaria e restauração.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) volta a insistir na descida
temporária do IVA para uma taxa reduzida para “evitar a crescente perda de milhares de postos de
trabalho” nos setores da hotelaria e restauração e, num comunicado enviado à imprensa esta quinta-
feira, 12 de agosto,  questiona-se se  esta reivindicação  “constará do próximo Orçamento do Estado?”.

Na informação divulgada, a associação  recorda o “impacto dramático que a pandemia COVID- 19 tem
tido nos setores representados pela AHRESP”, motivo pelo qual a associação “tem vindo  a propor desde
o início da crise a aplicação temporária da taxa reduzida do IVA nos serviços de alimentação e bebidas
como forma de reforçar direta e universalmente a tesouraria das empresas e revitalizar uma das
atividades económicas mais penalizadas pela situação pandémica”.

“Se implementada em Portugal, a baixa do IVA susteria também o aumento do desemprego de milhares
de pessoas nestes setores”, defende a AHRESP, que cita os dados recentemente divulgados pelo INE e
que mostram que no segundo trimestre de 2021, “o Canal HORECA perdeu 32.400 postos de trabalho
face ao período homólogo de 2020, quando a crise já se fazia sentir intensamente nos nossos setores”.

“Este nível de desemprego, que podia ter sido evitado, poderá ser ainda estancado se a aplicação
temporária da taxa reduzida do IVA se concretizar”, considera ainda a associação, lembrando que, desde
outubro do ano passado, tem vindo a pedir a descida da temporária deste imposto que, segundo um
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estudo da PWC, “impediria o encerramento de 10 mil empresas e a destruição de 46 mil postos de
trabalho”, num cenário que, refere a AHRESP, acabou por ser “menos pessimista do que a realidade veio
comprovar”.

A AHRESP lembra também que esta tem sido uma “medida implementada em vários países em todo o
mundo”, o que também coloca Portugal “numa posição de desvantagem concorrencial enquanto destino
turístico” e revela que, segundo o seu inquérito realizado  entre 30 de junho e 9 de julho de 2021, que
contou com 843 respostas válidas em território nacional, “51% das empresas consideram a aplicação
temporária da taxa reduzida de IVA aos serviços de alimentação e bebidas como uma das medidas mais
importantes no apoio à tesouraria”.

Com o aproximar das negociações para o próximo Orçamento do Estado, a AHRESP volta a insistir na
descida temporária do IVA e apela também aos Grupos Parlamentares para “colocarem na sua agenda a
discussão e a defesa da redução do IVA nos serviços de alimentação e bebidas para a taxa reduzida (6%
no Continente, 5% na R.A. da Madeira e 4% na R.A. dos Açores)”.

“A AHRESP considera assim que é urgente a implementação desta medida, assim como é urgente a
disponibilização de medidas de apoio às empresas da restauração, similares e do alojamento turístico
que sejam de acesso simples e universal para as empresas”, conclui a associação.

««
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TVI

11/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

Com os hotéis a exigirem teste negativo ou certificado de
vacinação são muitas as pessoas que optam por férias em
autocaravanas
Com os hotéis a exigirem teste negativo ou certificado de vacinação são muitas as
pessoas que optam por férias em autocaravanas

Com os hotéis a exigirem teste negativo ou certificado de vacinação são muitas as pessoas que optam
por férias em autocaravanas
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JORNAL SOL

11/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4896

REACH: 11000

INE. Desemprego cai para 6,7%. População empregada sobe
A taxa de desemprego do segundo trimestre deste ano caiu face ao trimestre anterior
mas subiu quando comparada com o período homólogo.

A taxa de desemprego fixou-se, entre abril e junho, em 6,7%, um valor que representa menos 0,4
pontos percentuais (p.p) do que nos primeiros três meses do ano, mas mais um ponto percentual do
que no período homólogo de 2020. Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional
de Estatística (INE) que acrescenta que a população empregada aumentou para 4810,5 mil pessoas,
número que já está acima dos níveis pré-pandemia.

Segundo os números do gabinete de estatística, a taxa de desemprego ainda não está nos níveis pré
pandemia mas a população empregada já conseguiu recuperar tendo registado um crescimento de 0,8%
entre abril e junho, em relação ao trimestre de 2019.

Feitas as contas, existem agora 4810,5 mil pessoas empregadas em Portugal, um crescimento de 2,8%
face ao início do ano e de 4,5% em relação à taxa verificada no período homólogo de 2021. “Por sua
vez, a correspondente taxa de emprego situou-se em 55% e aumento 1,4 p.p”.

“Esta variação resultou dos acréscimos ocorridos, principalmente, nos seguintes grupos populacionais:
mulheres (76,1 mil; 3,3%); pessoas dos 55 aos 64 anos (39,7 mil; 4,5%); com um nível de
escolaridade completo correspondente ao ensino superior (95,7 mil; 6,2%); empregadas no setor dos
serviços (99,1 mil; 2,9%)”, detalha o INE.

“Resultados impressionantes” Numa reação aos dados divulgados, o ministro da Economia, garantiu “os
resultados são impressionantes”.

No vídeo enviado aos jornalistas, Siza Vieira defendeu que “a população empregada em Portugal, neste
período, é um máximo histórico e ultrapassou mesmo os valores do segundo trimestre de 2019”, disse,
acrescentando que, atualmente, “há quatro milhões oitocentas e dez mil pessoas a trabalhar” no nosso
país, “mais 128 mil do que no trimestre anterior”.  Destaque para o  setor dos serviços que foi “o mais
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afetado pela pandemia” e que criou, “só por si, mais 100 mil empregos, dos quais 25 mil no setor do
alojamento, restauração e similares”, disse o governante.

“A capacidade de criação de emprego é um sinal de vitalidade da economia. Novas empresas, empresas
que crescem ou empresas que retomam a sua atividade são aquelas que contratam pessoas porque
sabem que vão ter clientes que podem necessitar dos seus serviços”, avançou Siza Vieira.

Já o ministério do Trabalho garante que o “emprego atinge o valor mais alto da década”, “o que mostra
a capacidade coletiva de resposta à crise provocada pela pandemia por covid-19”.

Para Ana Mendes Godinho, “estes números mostram, uma vez mais, que os apoios extraordinários que
foram criados para apoiar as empresas e o rendimento dos trabalhadores foram fundamentais para
preservar o emprego durante a crise provocada pela pandemia”.

Subutilização do trabalho A subutilização do trabalho abrangeu 654,2 mil pessoas, tendo diminuído
12,3% (92,2 mil) em relação ao trimestre anterior e 12,2% (90,9 mil) relativamente ao período
homólogo. Da mesma forma, também a taxa de subutilização do trabalho, estimada em 12,3%,
diminuiu tanto em relação ao trimestre anterior (1,8 p.p.) como ao homólogo (2,0 p.p.). “Em grande
medida, a diminuição homóloga desta taxa esteve associada à redução do número de inativos
disponíveis para trabalhar, mas que não procuraram emprego”, diz o INE.

No que diz respeito à população inativa com 16 e mais anos (3 645,1 mil pessoas), esta caiu 2,9%
(107,8 mil) relativamente ao trimestre anterior e 6,7% (260,3 mil) em relação ao trimestre homólogo.

Ausências e teletrabalho Segundo o gabinete de estatística, a população empregada ausente do trabalho
na semana de referência caiu 37,5% (237,9 mil) em relação ao trimestre anterior e 63,1% (680,3 mil)
relativamente ao segundo trimestre do ano passado. “Doença, acidente ou incapacidade temporária” foi
o principal motivo, à semelhança do que usualmente se observa em segundos trimestres. “Em
consequência, o volume de horas efetivamente trabalhadas registou um acréscimo trimestral de 10,6%
e um aumento homólogo de 32,1%. Em média, cada pessoa empregada trabalhou 35 horas por
semana”, revela o INE.

Já a proporção da população empregada que trabalhou sempre ou quase sempre em teletrabalho, foi de
14,9%, abrangendo 717,0 mil pessoas.

* Notícia atualizada às 15h00 com reações dos ministros da Economia e do Trabalho
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DN

12/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • VIVER

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO MARTINS

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Com a arte e a gastronomia no menu
Entre Vilamoura e Quarteira e a dois passos de Loulé, o Anantara Vilamoura Resort não
descansa à sombra das 5 estrelas. A inovação na oferta é uma aposta nos tempos difíceis
vividos pelo setor do turismo
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RTP 1

11/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 174570

REACH: -1

Nunca antes tantos portugueses passaram férias no Douro
Nunca antes tantos portugueses passaram férias no Douro

Nunca antes tantos portugueses passaram férias no Douro
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SÁBADO

12/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • FILIPA TEIXEIRA

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 31900

84 PROPOSTAS DO LITORAL AO ALQUEVA
Sem perdermos as praias de vistas, mergulhámos no Alentejo profundo
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PÚBLICO

12/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Tuk-tuks perderam mais de metade dos lugares de
estacionamento em Lisboa
A luta entre a CML e os condutores de tuk-tuks já é antiga, mas está longe de acabar.
Entre 2015 e 2021, dos 116 lugares de estacionamento inicialmente criados, apenas 51
se mantêm em funcionamento
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CORREIO DA MANHÃ

12/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Praia da Fuzeta-ria reaberta
Breve
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SIC

11/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 128088

REACH: -1

Foi levantada a proibição de tomar banho na Praia da Fuseta Ria,
no Algarve
Foi levantada a proibição de tomar banho na Praia da Fuseta Ria, no Algarve

Foi levantada a proibição de tomar banho na Praia da Fuseta Ria, no Algarve
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TVI

11/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 228335

REACH: -1

Já se pode ir a banhos na Praia da Fuseta Ria em Olhão
Já se pode ir a banhos na Praia da Fuseta Ria em Olhão

Já se pode ir a banhos na Praia da Fuseta Ria em Olhão
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PPORTO

12/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Região de Turismo do Algarve lança novos guias dedicadas ao
turismo de natureza
A Região de T urismo do Algarve (RT A) lançou três novos guias dedicados ao turismo de
natureza na região

 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) lançou três novos guias dedicados ao turismo de natureza na
região, que convidam “residentes e visitantes nacionais e estrangeiros para explorarem o património
natural e histórico” regional, através das novas publicações sobre o Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, Parque Natural da Ria Formosa e Reserva Natural do Sapal de Castro
Marim e Vila Real de Santo António.

“Quem pretende desfrutar do Algarve e explorar novos locais e recantos naturais da região, seja num
passeio pedestre, num passeio de barco ou a andar de bicicleta, vai encontrar nestas publicações um
conjunto de conteúdos de interesse, onde se destacam os mapas com opções de percursos e a
identificação de vários pontos de interesse em cada parque, bem como detalhe sobre os ecossistemas,
os habitats e as espécies de fauna e flora que poderão ser observados durante a visita”, destaca a RTA,
em comunicado.

Os novos guias incluem “informação útil para orientar o visitante e conteúdos específicos que visam
sensibilizar para as boas práticas que devem ser adotadas para a preservação dos diversos ambientes” e
estão disponíveis em quatro idiomas, concretamente português, inglês, castelhano e francês, em versão
digital, através do site VisitAlgarve, assim como brevemente em papel, nos postos de turismo da região.

A edição representa um investimento de cerca de 40 mil euros pela Região de Turismo do Algarve e está
integrada no projeto VALUETUR, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A
Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

(Link)
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https://www.visitalgarve.pt/pt/menu/267/guias.aspx
https://www.pportodosmuseus.pt/2021/08/11/regiao-de-turismo-do-algarve-lanca-novos-guias-dedicadas-ao-turismo-de-natureza/


BARLAVENTO

11/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Tesouros naturais da região ganham novos guias de visita
A Região de T urismo do Algarve (RT A), em colaboração com a Direção Regional da
Conservação da Natureza e Florestas do Algarve (ICNF), editou três novos guias
dedicados ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, (..)
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BARLAVENTO

11/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo do Algarve lança campanha para atrair turistas de
«última hora»
O T urismo do Algarve permanece empenhado em captar turistas internacionais neste
verão e, nesse sentido, acaba de lanc ̧ar uma nova campanha de promoc ̧ão do destino

23/24



24/24


