
DN

21/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • EM FOCO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 3

AVE: € 4900

REACH: 4100

Festas - Cancelamentos preocupam hotéis e restaurantes
Com a variante Ómicron a ganhar terreno em Portugal e um pouco por toda a Europa,
ainda não será em 2021 que o setor terá um Natal e um Ano Novo sem percalços.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

21/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • HOME PAGE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • HUGO NEUTEL

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Autonomia financeira no turismo nas mãos da Covid até 2023
Banco de Portugal prevê que o alojamento e a restauração não consigam retomar o nivel
de autonomia financeira pré-pandemia até 2023
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CNN PORTUGAL

21/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CNN MEIA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Israel decidiu proibir a entrada de viajantes de Portugal e de
outros países
Israel decidiu proibir a entrada de viajantes de Portugal e de outros países

Israel decidiu proibir a entrada de viajantes de Portugal e de outros países
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EXPRESSO

21/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Há coimas até 800 euros para quem não apresentar o formulário
de localização de passageiro preenchido. Companhias temem
atrasos
Viajar de avião obriga desde 16 de dezembro ao preenchimento de um formulário para
localização de passageiro em formato digital. As companhias vão deixar em terra quem
não tiver formulário preenchido, e anteveem atrasos no embarque com o avolumar dos
voos à medida que se aproxima o Natal e o período de festas

Tornou-se obrigatório na semana passada o preenchimento de um formulário de localização de
passageiros (PLF) digitalmente, já que não vai ser possível fazê-lo em papel e manualmente. Um novo
procedimento que vem juntar-se a outros para quem viaja de avião, como o certificado de vacinação e
o teste negativo, e que as companhias temem que vá aumentar os tempos de espera nos aeroportos e
provocar atrasos nos voos.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

21/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA CAETANO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Desempregados do turismo cresceram 9% em novembro
Apesar das queixas de falta de mão de obra, carência não se reflete nas estatísticas
oficiais
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DN

21/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA CAETANO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Desempregados do turismo crescem 9% em novembro
Apesar das queixas de falta de mão-de-obra, a carência de trabalhadores não se reflete
nos dados do IEFP do último mês.
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PÚBLICO

21/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÉRGIO ANIBAL

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Perdão de dívida da CP pode ter de passar por Bruxelas
Saneamento da dívida histórica da CP, previsto no OE2022 e agora adiado, é uma
operação que constitui um auxílio de Estado, exigindo por isso um pedido de aprovação a
Bruxelas, como na TAP, defende especialista
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JORNAL DE NEGÓCIOS

21/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARGARIDA PEIXOTO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Exportações de serviços vão valer metade do crescimento
O ritmo de crescimento estimado para a economia portuguesa no próximo ano está
altamente dependente do que acontecer à pandemia: é que 52% da subida esperada
será conseguida com a recuperação das exportações de serviços, em especial, do
turismo.
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TSF ONLINE

20/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 40244

Trabalhadores da hotelaria e turismo pedem aumento salarial de
125 euros
Os trabalhadores do setor não tiveram aumentos salariais nos últimos anos.

Os trabalhadores da hotelaria e do turismo estão a pedir um aumento de 125 euros nos salários. Esta é
uma das reivindicações da Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e
Turismo de Portugal (FESAHT) para 2022.

De acordo com Francisco Figueiredo, dirigente da FESAHT, as tabelas salariais dos trabalhadores do setor
não têm aumentos há vários anos. "A tabela salarial não é negociada desde 2018. A associação patronal
recusou negociar em 2019, 2020, 2021 e 2022", denuncia o dirigente que esteve em assembleia geral
no Porto, na manhã desta segunda-feira.

Essa é uma das razões, a par do constante aumento do salário mínimo nacional, para a reivindicação do
aumento.

"Os 125 euros da tabela salarial são para garantir a reposição dos valores que o salário mínimo
aumentou nestes últimos quatro anos. Por isso, esta nossa reivindicação de 125 anos na tabela salarial,
nos vários níveis para manter os leques salariais, não prejudica a reivindicação de 90 euros de aumento
mínimo para todos os trabalhadores, independentemente de terem tido aumentos salariais nesses
últimos quatro anos", garante o dirigente da FESAHT.

Estas reivindicações estão presentes na moção aprovada e entregue na sede da Associação Portuguesa
de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) esta segunda-feira.
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