
RENASCENÇA ONLINE

23/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Restaurantes fechados, fruta por apanhar e obras por fazer. Falta
de mão de obra ameaça economia - Renascença
Restauração, agricultura e construção são três setores de atividade que reclamam
trabalhadores. A falta de mão de obra é mais um fator negativo a ter em conta na
caminhada para uma retoma económica que se pretende duradoura.

Os restaurantes que se dedicam à cozinha tradicional portuguesa estão em "grave risco de desaparecer"
por falta de cozinheiros. A Associação Nacional de Restaurantes revela grande dificuldade de
recrutamento de mão de obra, em particular cozinheiros e empregados de mesa.

Em entrevista à Renascença, Daniel Serra da, PRO.VAR - Promover e Inovar a Restauração Nacional, fala
de uma "situação critica" e alerta para a necessidade de “se preservar a cozinha tradicional portuguesa”.

O responsável afirma que “o grande problema neste momento tem a ver com a cozinha tradicional
portuguesa, dado que os restaurantes que são a base da nossa oferta em Portugal estão em grave risco
de desaparecer por força de não existir mão de obra especializada, neste caso os cozinheiros”.

Daniel Serra admite que para “trabalhar na cozinha ou na copa como ajudante, que são atividades
menos exigentes, normalmente os empresários vão procurando soluções fora do país e tem-se
conseguido algumas soluções em países asiáticos”, mas relativamente à parte dos cozinheiros e dos
empregados de mesa, que é uma atividade mais exigente, porque os cozinheiros têm que ter essa
formação e essa responsabilidade, aí é uma situação crítica".

“Há muitos empresários que já estão a optar por alterar contratos de trabalho colocando esses
trabalhadores na quota das empresas para os motivar”, adianta, antes de avançar com o alerta: “é
absolutamente crítico um cozinheiro num restaurante, é preciso encontrar soluções e hoje são
praticamente inexistentes no mercado”.

“Há aqui uma dificuldade tremenda, e muitos restaurantes estão fechados porque não existe este tipo de
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trabalhador que é fundamental para a casa, no caso o cozinheiro”, sublinha.

Por outro lado, Daniel Serra chama a atenção para um outro problema que, na sua opinião, pode “pôr
em risco a cozinha tradicional portuguesa”. O responsável diz que, “perante as dificuldades, muitos
empresários estão a abandonar esta atividade, e os restaurantes acabam por fechar, reabrindo mais
tarde, mas com cultura diferente, de outros países e por vezes com apostas na fast-food”.

É por isso que Daniel Serra afirma que, neste momento, “a falta de mão de obra especializada, coloca
em risco a cozinha tradicional portuguesa”. “Está em grave risco de desaparecer por força de não existir
mão de obra especializada, neste caso os cozinheiros”, reforça.

Daniel Serra quer que se aproveite o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para se apostar na
formação de novos cozinheiros. A ideia é “procurar pessoas no fim de carreira, perto da reforma e que
possam aproveitar o seu tempo mais livre para formar novos cozinheiros e novos chefes, para não se
perder esta cultura e esta identidade”.

“A cozinha portuguesa não é fácil e, se não houver este esforço por parte do Governo, vamos perder
algo que é considerado património imaterial português, que é a gastronomia”, remata.

No setor da construção faltam cerca de 80 mil trabalhadores. Os números são avançados pelo
presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI). Reis Campos garante
que as necessidades de recrutamento do setor continuam a aumentar, e adianta que depois de 2019,
em que se falava na necessidade de 60 mil trabalhadores, hoje apontamos para a necessidade de mais
de 80 mil trabalhadores para o setor”.

“Não compreendemos que sendo hoje divulgado pelo INE que existem neste momento inscritos no
Instituto de Emprego cerca de 356 mil trabalhadores, dos quais 30 mil são oriundos do nosso setor,
possa existir esta situação em que há pessoas a querer trabalhar e as empresas continuem com
problemas de falta de trabalhadores”, sublinha.

Reis Campos afirma que os problemas de falta de mão de obra criam problemas na concretização dos
contratos, e na própria mobilidade dos trabalhadores.

O presidente da Confederação da Construção quer, por isso, que se aposte na reorientação da formação
profissional e revela já ter dito “ao Governo que esta é uma oportunidade para o desenvolvimento da
formação nesta atividade, potenciando a captação de jovens, promovendo a reconversão de alguns
desempregados que são oriundos de outros setores e, por outro lado, é preciso ir buscar trabalhadores
a outros países”.

Mas Reis Campos insiste em particular na “reorientação da formação profissional”, lembrando que
existem “centros de formação de excelência - o CICCOPN na Maia e o CENFIC em Lisboa - e não estão
neste momento a cumprir o papel para que foram criados que é qualificar a nossa mão de obra”, pelo
que “é preciso colocar estes centros de formação na dependência do Ministério do Trabalho e não sob a
tutela do Ministério da Educação”.

Reis Campos afirma que a falta de mão de obra “cria problemas na concretização dos contratos, e na
própria mobilidade dos trabalhadores”.

Também a agricultura se depara com dificuldade de recrutamento. Eduardo Oliveira e Sousa, presidente
da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), diz que o problema maior está relacionado com o
setor das colheitas.

O responsável adianta que “a agricultura confronta-se com dificuldade de contratação de pessoas em
diversas categorias profissionais”, mas, “geralmente, aquelas situações relacionadas com a colheita de
produtos hortícolas ou de frutas são as situações mais problemáticas”.

Eduardo Oliveira e Sousa revela que, em 2021, "houve muita fruta que foi desperdiçada por não haver
pessoas suficientes" para fazer a colheita. “O ano passado houve perda de colheitas parcial de alguns
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produtos que ficaram nas árvores, ou que caíram para o chão e que deixaram de ter qualidade para
serem levados para o mercado por falta de mão de obra para colherem esses mesmos produtos. Dou-
lhe o exemplo de alguma pera, nomeadamente pera rocha, algumas azeitonas”, indica.

Por outro lado, o presidente da CAP sustenta que a crise na Ucrânia também está a dificultar o
recrutamento de mão de obra dos países do leste europeu. Eduardo Oliveira e Sousa diz que “o
momento muito complicado que a Europa está a atravessar é um momento muito complicado para a
importação de pessoas que vinham da região do leste da Europa, em particular da própria república da
Ucrânia”.

Agora, “a região da Índia, do Nepal, do Bangladesh está a ser a área para onde se vislumbra poder haver
mais pessoas a virem para Portugal e os serviços diplomáticos estão a desenvolver esforços no sentido
de agilização do processo de legalização desses trabalhadores.”

O presidente da CAP refere que estão a ser feitos esforços para recrutar mão de obra em países de
língua portuguesa, como Brasil, Angola, São Tomé ou Cabo Verde.

No setor do turismo, a região do Algarve antecipa dificuldades de recrutamento de pessoas no futuro
próximo dadas as perspetivas de forte retoma.

Ainda assim, João Fernandes, presidente da Associação de Turismo do Algarve, lembra que “ainda há
cerca de 25 mil desempregados” no setor.

“Há uma necessidade de ajustamento entre a procura e oferta de emprego, mas aquilo que nós
sabemos é que num futuro próximo, dadas as perspetivas de uma retoma forte nos próximos meses,
que o stock de recursos humanos não é suficiente para suprir as necessidades, até porque eles não
estão apenas disponíveis para um só setor e, portanto, vamos ter aqui necessidade de recrutar pessoas
de outros países”, adianta.

O problema, no imediato, está relacionado com a área do golfe, onde o período de maior procura de
turistas é entre março e maio.

“As expectativas é que tenhamos uma procura semelhante àquela que tivemos em 2019, que foi o ano
recorde de números de voltas de golfe no Algarve. Existe a perspetiva que tenhamos casa cheia, e para
isso é necessário reforçar os recursos humanos e nessa mão de obra que é necessária já há alguma
dificuldade”.

O empresário lembra “que, apesar de tudo, há cerca de 25 mil desempregados inscritos nos centros de
emprego e o primeiro exercício é dar oportunidade a estas pessoas e suprir as necessidades através
destas pessoas que também precisam de emprego e também encontram na região essa resposta”.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

23/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Seca pode levar à limitação de piscinas, rega e lavagem de ruas
Ministro do Ambiente diz ser “muito provável” que se avance para restrições. Água já é
reutilizada no Algarve e em Lisboa, mas não no resto do país
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PUBLITURIS

23/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ANÁLISE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3700

REACH: -1

Subida de preços: o novo obstáculo que ameaça o turismo
O recente aumento de preços, muito por culpa da subida da inflação e do aumento dos
custos da energia, está a deixar o setor do turismo apreensivo face a um novo obstáculo
que pode atrapalhar a recuperação já em curso na atividade turística.
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JORNAL SOL

23/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 11000

Layoff. Medidas de apoio abrangeram quase 900 mil
trabalhadores
O alerta é do T ribunal de Contas que deixou recados quanto à avaliação da eficácia da
medida e do controlo.

O layoff simplificado – apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho, adotado para
apoiar o emprego durante a pandemia da covid-19 – apoiou 848 mil trabalhadores em 2020, cerca de
27% do universo, concentrando-se sobretudo em dois meses, abril e maio, na maioria através da
“suspensão do contrato de trabalho”. A conclusão é de uma auditoria do Tribunal de Contas (TdC).

No entanto, lembra que no conjunto das medidas de resposta à pandemia, a medida layoff simplificado
foi a que maior impacto teve no Orçamento da Segurança Social em 2020, com pagamentos que
atingiram os 758,2 milhões de euros. Mas lembra que a maioria dos pedidos pagos tinha um valor
inferior a mil euros, uma vez que foram sobretudo microempresas que aderiram ao apoio.

Ainda assim, revela que, em média, os pagamentos foram realizados 42 dias após a data de início do
apoio. “No final do ano de 2020 encontravam-se ainda cerca de 34 mil trabalhadores sem registo de
pagamento”, acrescentando que, “a medida do layoff simplificado manifestou-se particularmente
relevante no setor das ‘atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas’, porque 62% das
entidades empregadoras foram abrangidas. Seguiu-se o setor do ‘alojamento, restauração e similares’”,
com 58% de adesão.

De acordo com a entidade liderada por José Tavares, “esta medida permitiu a redução temporária do
período normal de trabalho dos trabalhadores e a suspensão dos contratos de trabalho, com o
financiamento pelo Estado de 2/3 da retribuição normal ilíquida de cada trabalhador”. Já o apoio à
retoma prolongou-se, mas dirigiu-o para um incentivo à retoma da atividade das empresas. “Ao longo
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do período, o financiamento do Estado foi-se aproximando progressivamente dos 100% da retribuição
dos trabalhadores abrangidos”, referiu, na mesma auditoria.

O Tribunal concluiu ainda que a urgência das medidas extraordinárias adotadas não foi impeditiva do
tratamento de mais de 295 mil pedidos de layoff simplificado, sendo que mais de metade (61,8%) foram
prorrogações de pedidos iniciais. “A quase totalidade destes pedidos (96,3%) mereceu validação e
apenas 2,1% foram anulados e 1,6% recusados, quer por o ficheiro ter sido rejeitado (64,2%) quer por
os sujeitos terem dívidas à Autoridade Tributária (35,8%)”.

Mas os alertas não ficaram por aqui. A auditoria identificou também constrangimentos na
operacionalização do layoff simplificado resultantes, “quer das sete alterações legislativas que ocorreram
em apenas quatro meses, quer do facto da informação recebida através da Segurança Social Direta não
ter sido integrada automaticamente no Sistema de Informação da Segurança Social, e por isso, ter
exigido ainda muito registo manual no processamento dos pedidos”. E os números não ficam por aqui. O
TdC lembra que, face à evolução da pandemia, em agosto de 2020 foi disponibilizado o ‘apoio à retoma’
que apoiou 16 434 entidades empregadoras, num total de 133 455 trabalhadores.

Nesse ano, os pagamentos face a essa medida ascenderam a 162,7 milhões. Já no ano a seguir, a
despesa com o mesmo apoio até setembro totalizou os 502,3 milhões. “Permitiu-se também a adesão
ao layoff simplificado para os casos de encerramento de atividades, com uma despesa de 366,9 milhões.
Ambos representaram cerca de 56% do total da despesa da Segurança Social com as medidas
excecionais e temporárias relativas à pandemia”.

O organismo disse também que as ações de fiscalização do layoff simplificado” efetuadas pela Autoridade
para as Condições do Trabalho (ACT) abrangeram 3 704 entidades empregadoras, onde resultaram 675
processos contraordenacionais e 17 participações-crime, tendo ainda sido efetuadas 182 participações
ao Instituto de Segurança Social para eventual cessação e restituição dos apoios. Mas deixa um alerta:
“Concluiu-se que a articulação entre estas entidades carece de melhorias, uma vez que o tempo médio
entre a data do auto de participação da ACT e a intervenção do Instituto de Segurança Social ascendeu a
109 dias, um período de tempo elevado que potencia o risco de irrecuperabilidade dos pagamentos
efetuados. Além disso, detetaram-se discrepâncias quanto ao número das participações efetuadas pela
ACT e as recebidas pelo Instituto da Segurança Social, indiciantes de falhas nos circuitos de comunicação
e de registo da informação entre as duas entidades”.
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NOTÍCIAS AO MINUTO

23/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4978

REACH: -1

AHRESP defende conta-corrente entre contribuintes e Segurança
Social
Associação defende a criação de um "sistema de conta-corrente entre os contribuintes
singulares e pessoas coletivas e a Segurança Social, permitindo a utilização dos créditos
para liquidação de dívidas a este instituto".

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defendeu, esta quarta-feira, a
criação de uma conta-corrente entre os contribuintes e a Segurança Social, de modo a que seja
permitido utilizar créditos para liquidar dívidas.

"Considerando a importância da regularização da situação contributiva para o acesso a vários
mecanismos de apoio e financiamento, a AHRESP defende que seja implementado um sistema de conta-
corrente entre os contribuintes singulares e pessoas coletivas e a Segurança Social, permitindo a
utilização dos créditos para liquidação de dívidas a este instituto", pode ler-se num comunicado a que o
Notícias ao Minuto teve acesso.

A AHRESP considera que durante a pandemia foi "notória a dificuldade da Segurança Social em analisar e
acertar as conta-correntes das empresas, situação exacerbada pelas graves dificuldades de contacto dos
empresários e particulares com este instituto. Sendo a regularização da situação contributiva uma
prioridade, muitas empresas vêm-se forçadas a liquidar dívidas de origem desconhecida ou indevida".

Nesta senda, a Associação que representa as empresas do setor do alojamento e restauração considera
"essencial que o funcionamento da Segurança Social seja otimizado, de forma a garantir capacidade de
resposta em tempo útil, sem exigir pagamentos às empresas quando estas têm créditos a receber ou se
encontram em processo de reclamação de dívida que aguarde análise por parte da Segurança Social".
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PUBLITURIS

23/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • GOLFE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 10840

REACH: -1

Golfe espera sair do “sufoco” este ano
As expectativas para o golfe este ano, principalmente no Algarve
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PUBLITURIS

23/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 2960

REACH: -1

Está o Turismo preparado para semanas de trabalho de 4 dias?
Por: José Pedro Almeida, CEO da XLR8RMS
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PUBLITURIS

23/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 2960

REACH: -1

O admirável mundo novo do turismo
Por: Francisco Jaime Quesado, Economista e Gestor
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PUBLITURIS

23/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALOJAMENTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 5

AVE: € 3985

REACH: -1

United Investments Portugal abre recrutamento para preencher
580 vagas nos seus hotéis
Ação de recrutamento pretende preencher vagas nas áreas de receção, concierge,
cozinha, bares e restauração, housekeeping, spa ou manutenção, e vai passar pelo
Algarve, Lisboa, Cascais e Porto.

A United Investments Portugal (UIP) vai promover, até abril, uma nova edição da ação de recrutamento
 “Be Bright Talent Days”, ao abrigo da qual pretende preencher 580 vagas nos hotéis Pine Cliffs Resort,
Sheraton Cascais Resort, YOTEL Porto e Hyatt Regency Lisboa.

De acordo com um comunicado do grupo de hotelaria, esta ação de recrutamento, que pretende
preencher vagas nas áreas de receção, concierge, cozinha, bares e restauração, housekeeping, spa ou
manutenção, vai passar por vários pontos do país onde existem unidades da UIP, concretamente
Algarve, Lisboa, Cascais e Porto.

A iniciativa arranca em Albufeira, no Algarve, entre 25 e 28 de fevereiro, e segue para a zona da Grande
Lisboa nos dias 5 a 7 de março, em local ainda a confirmar. Nos dias 11 e 12 de março, o recrutamento
da UIP vai ter lugar em Cascais, no Sheraton Cascais Resort, enquanto a 7 de abril (data ainda a
confirmar) é a vez do Porto receber esta ação, que terá lugar no YOTEL Porto.

No comunicado divulgado, o grupo recomenda que os candidatos façam uma pré-inscrição através
do site da UIP, onde também estão disponíveis mais informações sobre a ação de recrutamento.
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DIÁRIO AS BEIRAS

23/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ESSENCIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

FoodLab oferece formação no setor do Turismo
Autarquia, Escola de Hotelaria e T urismo de Coimbra e T urismo de Portugal
apresentaram plano de ação
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JORNAL ECONÓMICO

23/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Portugal e Islândia passam a estar ligados diretamente com dois
voos semanais
Os preços base para os voos variam entre os 162 euros e os 262 euros.

Portugal e a Islândia vão passar a estar ligados diretamente este verão com dois voos semanais. A
companhia low cost islandesa Play vai passar a fazer a ligação a partir de 13 de maio até ao final de
outubro.

Os voos vão ter lugar todas as sextas-feiras e segundas-feiras entre Lisboa e Keflavík, onde fica
localizado o principal aeroporto da Islândia, a 50 quilómetros da capital Reiquiavique.

A Play é uma companhia low cost criada em 2021 com voos entre a Islândia e o continente europeu,
mas também para os Estados Unidos.

Os preços base para os voos variam entre os 162 euros e os 262 euros. A viagem tem a duração de
4h45 minutos (a hora é a mesma que em Lisboa).

“A razão pela qual estamos a lançar esta rota é porque nunca houve um serviço regular aéreo entre os
dois países. A nossa pesquisa mostrou que muito viajantes procuram voos entre Lisboa e a Islândia”,
disse ao JE Birgir Jónsson, presidente executivo da empresa.

“O turismo de inverno estava a subir na Islândia antes da pandemia, mas também porque existem
muitos portugueses a viver na Islândia (1.265 pessoas), o que faz de Portugal o maior mercado de
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origem de cidadãos estrangeiros a viver no país, atrás de Espanha (1.272 pessoas), mas à frente do
Reino Unido (1.259 pessoas)”, afirma o gestor.

A companhia também destaca que a partir da Islândia também é possível viajar para os Estados Unidos.

Questionado sobre a procura esperada, Birgir Jónsson disse estar otimista com a rota, com o objetivo
de a retomar em 2023. “Portugal é um destino popular entre os islandeses, e esperamos muito interesse
das pessoas portuguesas nesta rota”, acrescenta.

A empresa voa atualmente para Espanha (Alicante, Barcelona ou Madrid), EUA (Nova Iorque, Orlando ou
Boston) e para outros destinos como Berlim, Dublin, Salzburgo, Praga ou Amesterdão.

“O nosso lema é Pay less, Play more (pague menos, divirta-se mais). Estamos a oferecer preços baixos
para que as pessoas não precisem de gastar tanto dinheiro nos seus voos e tenham mais dinheiro para
as suas estadias”, destaca Jónsson.

“Somos uma companhia que negoceia em bolsa [Nasdaq Iceland], com 4.600 acionistas, e levantámos
90 milhões de dólares para executar um modelo de negócio criar um sistema hub and spoke entre a
América do Norte e a Europa com paragem na Islândia. Lançámos a operação comercial na Europa em
junho de 2021 e, seis meses depois, lançámos a operação para os Estados Unidos”, afirmou o
responsável.
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EXECUTIVE DIGEST

22/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo em El Salvador dispara após se ter tornado primeiro país
do mundo a adotar a Bitcoin como moeda nacional
A ministra do T urismo de do país da América Central Morena Valdez disse que a adoção
da Bitcoin em setembro de 2021 como termo de troca legal impulsionou um aumento de
30% do turismo local.

A Ministra do Turismo do país da América Central, Morena Valdez, disse que a adoção da Bitcoin em
setembro de 2021 como termo de troca legal impulsionou um aumento de 30% do turismo local.

Mais de 60% dos novos turistas são agora dos EUA, comparando com os tempos antes da utilização da
Bitcoin no país, que acabavam por visitar os países vizinhos.

Segundo o site ‘El Salvador News English’, para além da subida acentuada do turismo, o país intrigou os
estrangeiros o que fez com que também registasse uma entrada elevada de moeda estrangeira.

O país também se tornou famoso por o seu primeiro-ministro, presidente Nayib Bukele, ter dito que
negoceia Bitcoin com fundos do governo no seu próprio telemóvel.

Para além disso, o país também pretende criar a primeira “Cidade Bitcoin”, que ficará localizada perto de
um vulcão para ter energia geotérmica e facilitar o projeto, segundo o primeiro-ministro.
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A VOZ DO @LGARVE

23/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

DINAMIZAÇÃO DA REDE REGIONAL DE MERCADOS LOCAIS
APOIADA PELOS FUNDOS EUROPEUS GERIDOS NO ALGARVE
O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da
Região do Algarve, José Apolinário, sublinhou a importância dos fundos europeus para o
apoio à criação de emprego e ao desenvolvimento do potencial endógeno no contexto de
uma estratégia territorial para zonas específicas de Baixa Densidade.

O presidente da CCDR Algarve e gestor do Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020, José
Apolinário, falava na abertura ao público do mercado municipal de Silves, após obras de requalificação
cofinanciadas com fundos europeus geridos na Região, integradas na operação Rede Regional de
Mercados Locais - Requalificação, Gestão e Dinamização, um projeto intermunicipal promovido pela
VICENTINA – Associação par o Desenvolvimento do Sudoeste, que envolve os municípios de Silves,
Aljezur, Lagos, Portimão, São Brás de Alportel e Vila Bispo e compreendeu três componentes de
investimento, respeitantes ao Programa de Animação e Comunicação da Rede, que também previam
ações de requalificação física, no casos dos mercados de Silves e São Bartolomeu de Messines.

As ações desenvolvidas contribuíram para a dinamização da economia local, valorizando os mercados,
os produtos de qualidade e o comércio local, de uma forma integrada e com uma abrangência
intermunicipal, incluindo uma ampla campanha de sensibilização e promoção regional para a afirmação
dos mercados locais como alternativas viáveis ao fornecimento dos bens alimentares e outros, oriundos
da estrutura produtiva regional, promovendo-os junto dos consumidores tradicionais e atraindo novos
consumidores.

No Mercado de Silves, o projeto original foi adaptado às novas exigências higiossanitárias e melhorias
técnicas necessárias, não descaracterizando a traça do edifício, o qual funcionará, como um polo de
atração populacional na zona central da cidade. Foram criados novos postos de venda de produtos,
renovados os estabelecimentos de restauração e bebidas já existentes, beneficiando também de uma
ampliação da zona de esplanada com novo sistema integrado de elementos de sombreamento e
segregação da via de trânsito, melhorando as condições de segurança dos utentes e transeuntes.

A cobertura foi substituída, mantendo a imagem original característica, com asnas em madeira, sendo
melhoradas as condições térmicas com a aplicação dos novos painéis de cobertura. No interior, foram
colocados elementos de melhoria acústica, permitindo assim uma melhor eficiência sonora e energética.
O edifício inclui também intervenções ao nível da acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida,
assim como uma nova zona de esplanada na cobertura do edifício que serve um novo estabelecimento
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de bebidas.

Cofinanciado com verbas do FEDER – Fundos Europeu de Desenvolvimento Regional, através do
Programa Operacional do Algarve, o investimento total desta operação foi de 2.692.130,84 €, sendo
que a despesa elegível atingiu 919.893,30 €, com uma comparticipação de 70%, no montante de
643.925,31 €.

Consulte AQUI este e outros projetos aprovados no âmbito do Programa Operacional do Algarve, com o
apoio dos fundos da União Europeia.
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SIC NOTÍCIAS

22/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL SÍNTESE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 164472

REACH: -1

Nos efeitos económicos da pandemia, o Algarve é uma das
regiões mais afetadas em Portugal
Nos efeitos económicos da pandemia, o Algarve é uma das regiões mais afetadas em
Portugal, a quebra do setor do turismo é a principal causa

Nos efeitos económicos da pandemia, o Algarve é uma das regiões mais afetadas em Portugal, a quebra
do setor do turismo é a principal causa
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PUBLITURIS

23/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EMPREGO E

FORMAÇÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

Faro promove formação sobre “potencial turístico” do município
Com mais três sessões – 3, 8 e 14 de março – a 11.ª edição da formação “O Potencial
Turístico de Faro” pretende promover a valorização turística do concelho
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O Município de Faro, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, organiza, novamente,
a formação “O Potencial Turístico de Faro”. Esta ação, que celebra a sua 11.ª edição, teve início no dia
22 de fevereiro, prosseguindo nos dias 3, 8 e 14 de março, entre as 09h00 e as 13h00.

Destinada a todos os profissionais da indústria turística que, de forma direta ou indireta, recebem e
informam os turistas que visitam o concelho de Faro, “esta iniciativa tem contribuído de forma
significativa para a quantidade e qualidade da informação prestada a quem nos visita”, refere a
organização em comunicado. Nesse sentido, “esta ação é uma aposta ganha que se pretende continuar
de forma cada vez mais abrangente no sentido de promover a valorização turística do concelho”, diz.

Depois de dedicar o primeiro dia (22 de fevereiro) ao Património Histórico/Natural (22 de fevereiro), o
restante programa desta 11.ª edição reserva o dia 3 de março ao Património Cultural e o dia 8 de março
ao Património Náutico, com destaque para a Estação Náutica de Faro e a oferta de atividades náuticas
que podem ser praticadas no território.

A iniciativa termina no dia 14 de março com uma abordagem à gastronomia regional na Escola de
Hotelaria e Turismo do Algarve, seguido da entrega de certificados aos participantes.
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O ALGARVE

23/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Campanha de verão de Lagos vence ouro nos Prémios
Comunicação Meios & Publicidade - O Algarve
Considerada a melhor campanha do ano na categoria “Viagens, T urismo e Lazer”, a
campanha que teve como mote #WhereAreYouJoao

Considerada a melhor campanha do ano na categoria “Viagens, Turismo e Lazer”, a campanha que teve
como mote #WhereAreYouJoao venceu ainda quatro pratas nas categorias “Redes Sociais”, “Ação com
Influenciadores”, “Vídeo” e “Mercados Externos”.

Decorreu, em Lisboa, a entrega dos Prémios Comunicação Meios & Publicidade. A campanha de verão de
Lagos foi uma das grandes vencedoras da noite, arrecadando cinco prémios, um de ouro e quatro de
prata. #WhereAreYouJoao venceu como melhor campanha do ano na categoria “Viagens, Turismo e
Lazer”, conquistando ainda quatro pratas nas categorias “Redes Sociais”, “Ação com Influenciadores”,
“Vídeo” e “Mercados Externos”. O filme teve como protagonista o blogger de viagens João Cajuda e
começa por explorar alguns dos locais internacionais mais marcantes que o viajante tem percorrido ao
longo dos últimos anos, para, a partir daí, apresentar Lagos como destino de eleição, assente na
diversidade de paisagens, na gastronomia, na natureza, no património e na qualidade das praias. A
campanha foi direcionada ao mercado nacional e principais mercados europeus, gerando mais de 2,5
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milhões de visualizações.

A campanha foi desenvolvida pela agência Central de Informação e pretendeu reforçar o destino como
um local para se disfrutar com tempo, qualidade e sem ajuntamentos. Isso mesmo é salientado nas
várias imagens deste projeto. Já sobre a escolha de João Cajuda, a mesma representa a forma como
Lagos pretende ser percecionada: uma cidade tranquila, com grande diversidade de opções e
extremamente fotogénica, como os destinos por onde o João costuma viajar. Também nomes como o
apresentador João Manzarra, o blogger e viajante João Amorim e a fadista Gisela João amplificaram a
campanha através das suas páginas. A edição deste ano dos Prémios, apresentada por Fernando Alvim,
contou com mais de 229 trabalhos a concurso, dos quais 69 chegaram à shortlist. O júri distinguiu 23
projetos com ouro, 24 com prata e 11 com bronze.

Para Hugo Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Lagos, este reconhecimento vem “reforçar os
variados atrativos e valências do concelho, não só ao nível da qualidade das suas praias, natureza,
gastronomia, património histórico e cultura, mas também das suas gentes acolhedoras. Refere, ainda, o
“papel fundamental desta campanha no incremento da procura turística em Lagos”, apoiando o tecido
económico local e destacando, ainda mais, o concelho como destino turístico de excelência junto dos
públicos nacional e internacional.

Se ainda não teve oportunidade de assistir ao vídeo, assista aqui ou aqui.

Câmara Municipal de Lagos
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SUL INFORMAÇÃO

23/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Sul Informação
Principal concurso da rede de Escolas do Turismo de Portugal realiza-se em Portalegre

Sete alunos da Escola de Hotelaria e Turismo (EHT) de Portimão vão competir na a 17ª edição do
Interescolas, que decorre hoje e amanhã, dias 23 e 24, em Portalegre, numa iniciativa das escolas de
Turismo desse distrito alentejano.

Os alunos de Portimão vão concorrer em categorias distintas, na área da restauração e bebidas, da
cozinha e da gestão hoteleira:

Leonardo Machado (TCP1) – categoria “Decatlhon” Mariana Cadete (TRB1) – categoria “Barista”
Alexandre Brás (TCP2) – categoria “Cozinheiro Vegetariano” Miguel Dionísio (GBR2) – categoria “Gestão
Hoteleira” Pedro Araújo (GPC2) – “Cozinheiro Aprendiz” Tomás Palma (GRB2) – categoria “Bar” Duarte
Marques (GRB2) – categoria “Taça Joaquim Janeiro”

O Interescolas é o mais importante concurso da rede de Escolas de Hotelaria e Turismo, desafiando mais
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de 130 alunos a colocarem-se à prova e a tentarem ser os melhores em qualquer uma das 12
categorias que constituem esta iniciativa.

Na edição de 2022, é a Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre que recebe este evento. Durante
dois dias, os alunos participantes vão aplicar os seus conhecimentos técnicos para tentar vencer as
respetivas categorias.

Quem ganhar terá a responsabilidade de representar Portugal nas finais europeias que, este ano, se
realizam entre 17 e 22 de outubro, em Senigallia, Itália.

36/42



PUBLITURIS

23/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 34

PROGRAMA • DOSSIER

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 10840

REACH: -1

Quinta do Lago: Campo de golfe Sul recebe galardão após
investimento | IVA a 23% põe em causa a competitividade do
golfe
Quinta do Lago: Campo de golfe Sul recebe galardão após investimento | IVA a 23% põe
em causa a competitividade do golfe
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OPÇÃO TURISMO

22/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

RTA lança ciclo de seminários sobre apoios e capital de risco
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de T urismo do Algarve (RT A) promove no
início do mês de Março um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de
apoio disponíveis, o financiamento às empresas através do capital de risco e a boa gestão
da migração laboral no sector.

O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve (RTA) promove no início do mês de
Março um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de apoio disponíveis, o financiamento
às empresas através do capital de risco e a boa gestão da migração laboral no sector.

Assim, no dia 03 de Março, e em parceria com o Turismo de Portugal, vai ter lugar um webinar sobre
Linhas de Apoio para esclarecimento dos empresários da região sobre as linhas de apoio à tesouraria e
ao investimento disponíveis para o setor do Turismo.

O evento, que poderá ser seguido nas redes sociais da RTA a partir das 14h30, vai apresentar a Linha
Territórios Inteligentes e a Linha Regenerar Territórios do Programa Transformar Turismo, a Linha de
Apoio à Qualificação da Oferta, a Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do
Turismo – Covid-19 e a Linha de Apoio ao Turismo 2021, estando reservado um momento para o
esclarecimento das dúvidas dos empresários.

No dia 08 de Março, às 14h30, no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, a RTA
e a Organização Internacional para as Migrações, uma agência das Nações Unidas, organizam uma
sessão informativa dirigida ao sector privado sobre Gestão da Migração Laboral no Setor do Turismo. As
inscrições estão abertas até dia 04 e o evento visa, entre outros pontos, debater as vantagens de uma
boa gestão da migração laboral para as empresas do setor turístico.

Dois dias depois, ou seja, a 10 de Março, às 10h00, decorrerá uma sessão online organizada em
conjunto com a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Portugal ventures sobre Capital de
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Risco e a sua aplicação na área do Turismo, especialmente dirigida à Rede Regional de Parcerias de Apoio
ao Desenvolvimento Económico e Social do Algarve – Rede INVEST ALGARVE.
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