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Turismo acredita na recuperação já em 2022
Após o ano mais difícil de sempre para o sector, a retoma esta a caminho.
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JORNAL I
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REACH: 14000

Alojamento e restauração perdem mais de 76 mil trabalhadores
Os setores do alojamento e da restauração perderam mais de 76 mil trabalhadores no
ano passado
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Alojamento e restauração perderam cerca de 25% de
trabalhadores desde 2019
O alojamento turístico e a restauração empregavam, em 2021, 244.400 trabalhadores,
representando uma perda de cerca de 25% (76.300) face a 2019, antes da pandemia,
disse esta quinta-feira a AHRESP, citando dados do INE.

O alojamento turístico e a restauração empregavam, em 2021, 244.400 trabalhadores, representando
uma perda de cerca de 25% (76.300) face a 2019, antes da pandemia, disse esta quinta-feira a
AHRESP, citando dados do INE.

"Em 2021, de acordo com o INE, o canal HORECA [estabelecimentos hoteleiros, de restauração e
similares] empregava 244.400 trabalhadores (65.900 no alojamento turístico e 178.500 na restauração
e similares), o que se traduz numa perda total de 76.300 trabalhadores face a 2019 (-16.100 no
alojamento e -60.200 na restauração)", deu conta a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares
de Portugal (AHRESP), no seu boletim diário.

Segundo a associação, os dados mostram que as atividades de alojamento e restauração perderam
"cerca de um quarto da força de trabalho que tinham em 2019".

De 2020 para 2021 os setores tinham perdido 47.600 trabalhadores, lembrou a associação.

"Apesar de, no verão de 2021, as nossas empresas terem iniciado lentamente a retoma da sua
atividade, esta tímida recuperação não encontrou paralelo no emprego, tendo o setor continuado a
perder postos de trabalho", realçou a AHRESP.

Para fazer face ao problema de falta de mão de obra, a associação defendeu ser "urgente reforçar as
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políticas de apoio à manutenção do emprego e à contratação de novos postos de trabalho no setor do
turismo".

Adicionalmente, a AHRESP defendeu a "redução da carga fiscal associada ao emprego" e o
desenvolvimento de esforços para tornar aqueles setores mais atrativos para quem procura emprego.

Para a AHRESP, aquelas medidas permitirão às empresas "recuperar os trabalhadores que foram
deslocados para outras atividades no decurso da crise pandémica".
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VIDA ECONÓMICA
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Retenção de talentos em turismo – Sim, é possível!
Por: Susana Rochão
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PÚBLICO
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Desempenho económico português na cauda da UE durante a
pandemia
Comissão Europeia prevê crescimento de 5,5% para Portugal. Mas, entre 2019 e 2022,
economia é a terceira a crescer menos na UE
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DN
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Remuneração média manteve a aproximação ao salário mínimo
em 2021
As remunerações-base voltaram a crescer no ano passado, em termos médios, abaixo do
salário mínimo nacional, que representa já quase dois terços da média salarial
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HR PORTUGAL
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FREQUÊNCIA • MENSAL
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Época especial de candidaturas às Escolas do Turismo de
Portugal acaba a 22 de Fevereiro
T ermina a 22 de Fevereiro a época especial de candidaturas para os cursos das Escolas
do Turismo de Portugal.

Termina a 22 de Fevereiro a época especial de candidaturas para os cursos das Escolas do Turismo de
Portugal.

Nesta fase de candidaturas estão envolvidas oito escolas do Turismo de Portugal, estando abertas vagas
para os cursos de:

– Gestão e Produção de Pastelaria (EHT Viana do Castelo, EHT Setúbal, EHT Lisboa e EHT Oeste);

– Gestão e Produção de Cozinha (EHT Porto, EHT Estoril, EHT Lisboa e EHT Vila Real de Santo António);

– Gestão de Restauração e Bebidas (EHT Porto, EHT Estoril e EHT Vila Real de Santo António);

– Gestão Hoteleira e Alojamento (EHT Coimbra);

– Culinary Arts (EHT Porto);

– F&B Management (EHT Porto);

– Hospitality Operations Management (EHT Porto)

Os cursos decorrem em formato presencial, com a duração de três semestres e englobam um estágio
curricular, pelo que a sua conclusão acontece em Fevereiro de 2024.

As formações disponibilizadas pelo Turismo de Portugal pretendem preparar profissionais com
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competências ajustadas às necessidades e exigências do sector do turismo, com o objectivo de
posicionar os formandos como uma mais-valia para as empresas, incutindo-lhes sentido de
responsabilidade, ética e sustentabilidade. As Escolas do Turismo de Portugal apresentam algumas
formações totalmente ministradas em inglês, com recurso a tecnologias e meios digitais, e apostam em
parcerias com outras escolas e instituições, nomeadamente locais, bem como com o tecido empresarial.

Através da sua rede de 12 escolas, o Turismo de Portugal forma mais de três mil alunos por ano, sendo
este um dos pilares da atuação da Autoridade Turística Nacional que contribui, assim, para o incremento
da competitividade e qualidade do serviço prestado pelas empresas e agentes do setor.

O processo de candidatura é online e gratuito, para alunos nacionais e estrangeiros, e está disponível
aqui.
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DINHEIRO VIVO
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Vila Galé lança programas de estágios remunerados
Candidatos podem escolher programa que melhor se adeque às suas necessidades.

A rede hoteleira Vila Galé lançou um novo modelo de estágios, em que todos os programas são
remunerados e os estagiários recebem ainda um prémio final. De acordo com o Vila Galé, os candidatos
têm várias opções pelo que poderão escolher o estágio mais adequado ao seu caso.

Para os estudantes em cursos de Hotelaria existe o Programa Try, que tem uma duração de três meses.
Neste programa os estagiários, que recebem 300 euros mensais, terão um primeiro contacto com a
operação hoteleira.

O Programa Grow tem a duração de três anos. A bolsa de estágio é progressiva, ou seja começa nos
300 euros mensais no primeiro ano, passa a 350 no segundo e no terceiro ano o estagiário ganha 400
euros ao mês. O estágio dura cerca de três meses em cada ano e tem como destinatários estudantes
do primeiro ano de licenciaturas de Turismo ou Hotelaria. Tal como a bolsa, também o prémio final é
progressivo.

Para os estudantes do último ano de mestrado existe o Programa Advance. Este estágio tem uma
duração de três a nove meses e o valor da bolsa atinge os 500 euros mensais.

Para os que querem conciliar os estudos com a vida profissional há o Programa Lança-te, com horários
flexíveis. Neste programa o valor da bolsa é de quatro euros por hora.

E com uma bolsa de estágio a atingir os 700 euros por mês, a Vila Galé tem ainda o Programa 365, com
a duração de um ano e que é dirigido a recém-licenciados.

A intenção desta unidade hoteleira é chegar a um maior número de estudantes, garantindo "flexibilidade,
boa aprendizagem e uma experiência enriquecedora, que facilite a entrada no mercado de trabalho",
afirma Joana Ferreira, diretora de Recursos Humanos da marca.

Todos estes programas de estágio incluem possibilidade de alojamento e vão funcionar nos 27 hotéis
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Vila Galé de Portugal.

As candidaturas podem ser realizadas através do site https://checkincarreira.vilagale.com/
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A VOZ DO @LGARVE
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PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO
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Volta ao Algarve regressa a Vila Real de Santo António
Edição de 2022 traz de volta o percurso da corrida a VRSA, que já não recebia uma
partida de etapa desde 2009

Edição de 2022 traz de volta o percurso da corrida a VRSA, que já não recebia uma partida de etapa
desde 2009

A 48.ª Volta ao Algarve regressa à estrada entre os dias 16 e 20 de fevereiro. Será mais uma edição de
grande nível, com um percurso profundamente renovado, com etapas para todos os perfis de
corredores, consolidando-a como uma das melhores provas do circuito UCI ProSeries.

A maior novidade da 48.ª Volta ao Algarve é a quarta etapa, por ser o contrarrelógio mais extenso dos
últimos anos e por marcar o regresso da corrida a Vila Real de Santo António, cidade que já não recebia
uma partida de etapa desde 2009.

Estão inscritos 174 corredores, em representação de 25 equipas, dez das quais de categoria
WorldTeam, o topo da pirâmide mundial. Entre os ciclistas anunciados pelas equipas estão 25 do top 100
mundial, um dos melhores registos de sempre da Volta ao Algarve.

O percurso da corrida, com um total de 795,8 quilómetros, distribui-se por cinco etapas que tocam a
maior parte do território da região do Algarve, do litoral ao anterior, do Barlavento ao Sotavento.

O contrarrelógio de 2022 decorre no dia 19 de fevereiro e terá 32,2 quilómetros, unindo Vila Real de
Santo António a Tavira. Pela extensão, permite que os contrarrelogistas puros possam gerir a corrida -
incluindo as etapas de montanha - de forma a colocarem-se entre os favoritos ao triunfo na geral.

O local da partida desta, que será a quarta etapa, ficará situado na Avenida da República, frente ao Rio
Guadiana, estando programada a saída do primeiro corredor por volta das 13h45. A presença das
maiores estrelas do ciclismo promete trazer muita animação, público e entusiastas da modalidade à zona
ribeirinha da cidade.

A Volta ao Algarve será também a oportunidade para as equipas portuguesas pedalarem lado a lado com
as grandes estrelas internacionais. Depois da vitória de João Rodrigues (W52-FC Porto) na edição de
2021 e do desempenho de Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) no contrarrelógio do mesmo ano,
espera-se ambição renovada das dez equipas continentais de Portugal em 2022.

A Volta ao Algarve é a prova rainha do ciclismo na região. Com muita tradição e história, consta no
palmarés de grandes campeões nacionais e internacionais e faz parte da UCI EuropeTour.
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É organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo, contando com o apoio de várias entidades e
autarquias, nomeadamente a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

 

Percursos da 48.ª Volta ao Algarve

 

16 de fevereiro: 1.ª etapa: Portimão – Lagos, 199,1 km

17 de fevereiro: 2.ª etapa: Albufeira – Fóia (Monchique), 182,4 km

18 de fevereiro: 3.ª etapa: Almodôvar – Faro, 209,1 km

19 de fevereiro: 4.ª etapa: Vila Real de Santo António – Tavira, 32,2 km (CRI)

20 de fevereiro: 5.ª etapa: Lagoa – Malhão (Loulé), 173 km
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Estudo calcula retorno do investimento de Faro Capital Europeia
da Cultura em 2027 - Postal do Algarve
Calcular o retorno que Faro Capital Europeia da Cultura 2027 terá no território para
sustentar as decisões de investimento no projeto é o objetivo de um estudo prévio que a
candidatura irá apresentar nos próximos dias, revelou o coordenador.Calcular o retorno
que Faro Capital Europeia da Cultura 2027 terá no território para sustentar as decisões
de investimento no projeto é o objetivo de um estudo prévio que a candidatura irá
apresentar nos próximos dias, revelou o coordenador.

Bruno Inácio, que coordena a candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura (CEC) 2027, explicou à
agência Lusa que este estudo tem um “caráter, se não inédito, raro”, por procurar medir o retorno antes
do final da fase de candidaturas, e procura “saber ao máximo qual será o retorno, para cada euro
investido, em cada uma das áreas” identificadas.

“A ideia foi fazer um estudo antes, tentar prever alguns impactos, para dar apoio à decisão e garantir que
efetivamente estamos a tomar uma decisão correta, que nos permite ter retorno para o território”,
contextualizou o coordenador da candidatura Faro2027, sublinhando que “não é conhecido outro estudo
idêntico” na fase de candidaturas, mas apenas após a escolha como CEC.

Realizado pela Faculdade de Economia da Universidade do Algarve (UAlg) e por uma consultora, o estudo
considera que os “impactos resultantes da realização de uma CEC são bastante heterogéneos”, mas
aponta que, “em média, cidades comparáveis com Faro em termos populacionais, orçamentaram 40
milhões” para a iniciativa.

“Por cada euro alocado nas despesas de investimento da Faro2027, estima-se que o impacto direto
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gerado na despesa, no VAB [Valor Acrescentado Bruto], no emprego e no IVA seja, nos serviços
criativos, artísticos e de espetáculo de 1,21 euros, nos serviços de alojamento de 1,285 euros, na
produção dos serviços de restauração e similares de 1,45 euros”, estima o estudo, a que a Lusa teve
acesso.

O documento prevê que os “fundos nacionais” sejam aqueles que “mais contribuem para financiar as
despesas operacionais”, atingindo “12 milhões de euros ou 40% do total de financiamento público”,
enquanto os recursos locais representam “a segunda fonte de financiamento público mais importante”,
contribuindo com “um valor a rondar os oito milhões de euros” e “25% do valor orçamentado para
despesas operacionais”.

“O orçamento de gastos operacionais é, em grande medida, comprometido com despesas relativas ao
cumprimento do programa cultural (em média, 77,8% do total das despesas operacionais previstas,
num valor a rondar os 31 milhões de euros)”, precisa ainda o estudo.

Por outro lado, estima-se também que o investimento em infraestruturas, embora “os dados disponíveis
não permitam uma análise detalhada desta dimensão”, impliquem “um investimento por habitante entre
os 672 e os 1.302 euros, financiado em grande medida por fundos nacionais”.

Bruno Inácio destacou que os valores referidos no estudo representam “um compromisso político para o
investimento”, uma vez que “não se está a falar de dinheiro cabimentado e alocado tecnicamente” e
“ainda se está longe dessa fase”.

“A importância que este estudo tem é que nos dá a capacidade, de continuarmos no processo e, se
formos para a segunda fase da candidatura e formos Capital Europeia da Cultura, de ter uma base
importante para ir sendo trabalhada e ajustada e nos ir acompanhando ao longo do caminho”, justificou.
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MAIS ALGARVE
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Silves | Conferência Laranja XXI
A 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja será palco de mais uma edição da Conferência
Laranja XXI, que terá lugar no auditório da FISSUL, no próximo dia 18 de fevereiro, às
14h30.

 

A 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja será palco de mais uma edição da Conferência Laranja XXI, que
terá lugar no auditório da FISSUL, no próximo dia 18 de fevereiro, às 14h30. Debater e refletir sobre
os temas que atualmente preocupam os citricultores e colocam desafios a este sector são os principais
objetivos desta ação.

Presentes na sessão de abertura irão estar a Presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma; o
Presidente da CCDR Algarve, José Apolinário; o Presidente da Região Turismo do Algarve, João
Fernandes; o Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, Carlos Guerrero;
o Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Valadas Monteiro; e o Diretor da ARHAlg,
Pedro Coelho.

Huanglongbing (HLB) e seus vetores. Importância e controlo; Os inimigos da cultura dos citrinos: “Trioza
erytreae” e HLB; A água e a agricultura no Algarve – Novos desafios: Plano Regional de Eficiência Hídrica
e Regadio 2030; Água Subterrânea e o Sector Agrícola no Algarve; A água na Agricultura – Situação
atual e desafios futuros e a apresentação de um Caso prático de uso eficiente de água em citrinos são os
painéis em debate por especialistas de diversas entidades como a Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade do Algarve, DRAP Algarve, ARH Alg e Frutas Tereso.

A conferência culmina com um Quiz RD + Debate sobre “A agricultura na região do Algarve (Plano de
resiliência e recuperação), que reunirá em torno deste tema José Apolinário (CCDR Algarve), Pedro
Valadas Monteiro (DRAPAlg), Pedro Coelho (APA – ARHAlg) e José Oliveira (Algarorange).

Relembre-se que destacar a citricultura que se faz no concelho de Silves, os seus produtores e os
assuntos que interessam para a melhoria deste sector é o grande objetivo da mostra “Silves Capital da
Laranja”, que teve a sua primeira edição em fevereiro de 2017.

(Link)
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Silves: Conferência Laranja XXI vai debater citricultura na Fissul
Iniciativa decorrerá no dia 18 de Fevereiro, às 14h30, no auditório da FISSUL

A 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja será palco de mais uma edição da Conferência Laranja XXI, que
terá lugar no dia 18 de Fevereiro, às 14h30, no auditório da FISSUL.

Segundo a Câmara de Silves, esta conferência tem por objetivo «debater e refletir sobre os temas que
atualmente preocupam os citricultores e colocam desafios a este sector».

Na sessão de abertura irão estar presentes a presidente da Câmara de Silves Rosa Palma, o presidente
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve José Apolinário, o presidente da
Região Turismo do Algarve João Fernandes, o diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade do Algarve (UAlg) Carlos Guerreiro, o diretor regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do
Algarve Pedro Valadas Monteiro e o diretor da ARHAlg Pedro Coelho.

Os painéis em debate por especialistas de diversas entidades, como a Faculdade de Ciências e Tecnologia
da UAlg, DRAP Algarve, ARHAlg e Frutas Tereso, serão: Huanglongbing (HLB) e seus vetores: importância
e controlo; Os inimigos da cultura dos citrinos: “Trioza erytreae” e HLB; A água e a agricultura no Algarve
– Novos desafios: Plano Regional de Eficiência Hídrica e Regadio 2030; Água Subterrânea e o Sector
Agrícola no Algarve; A água na Agricultura – Situação atual e desafios futuros e a apresentação de um
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caso prático de uso eficiente de água em citrinos.

A conferência culmina com um Quiz RD e um debate sobre “A agricultura na região do Algarve (Plano de
Recuperação e Resiliência).

A autarquia de Silves relembra que «destacar a citricultura que se faz no concelho, os seus produtores e
os assuntos que interessam para a melhoria deste setor é o grande objetivo da mostra “Silves Capital da
Laranja”, que teve a sua primeira edição em Fevereiro de 2017».
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Silves: Desafios da citricultura em debate na conferência laranja
XXI
A 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja será palco de mais uma edição da conferência
laranja XXI, que terá lugar no auditório da FISSUL, no próximo dia 18 de fevereiro, às
14h30.

A 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja será palco de mais uma edição da conferência laranja XXI, que terá
lugar no auditório da FISSUL, no próximo dia 18 de fevereiro, às 14h30.

 

Debater e refletir sobre os temas que atualmente preocupam os citricultores e colocam desafios a este
setor são os principais objetivos da ação, conforme revela o Município, organizador do certame.

 

Presentes na sessão de abertura irão estar a Presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma; o
Presidente da CCDR Algarve, José Apolinário; o Presidente da Região Turismo do Algarve, João
Fernandes; o Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, Carlos Guerrero;
o Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Valadas Monteiro; e o Diretor da ARHAlg,
Pedro Coelho.

 

Huanglongbing (HLB) e seus vetores. Importância e controlo; Os inimigos da cultura dos citrinos: “Trioza
erytreae” e HLB; A água e a agricultura no Algarve – Novos desafios: Plano Regional de Eficiência Hídrica
e Regadio 2030; Água Subterrânea e o Sector Agrícola no Algarve; A água na Agricultura – Situação
atual e desafios futuros e a apresentação de um Caso prático de uso eficiente de água em citrinos são os
paineis em debate por especialistas de diversas entidades como a Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade do Algarve, DRAP Algarve, ARH Alg e Frutas Tereso.
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A conferência culmina com um Quiz RD + Debate sobre “A agricultura na região do Algarve (Plano de
resiliência e recuperação), que reunirá em torno deste tema José Apolinário (CCDR Algarve), Pedro
Valadas Monteiro (DRAPAlg), Pedro Coelho (APA – ARHAlg) e José Oliveira (Algarorange).

 

(Link)
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