
O GLOBO

19/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • BRASIL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 13880

REACH: -1

Em Portugal, turismo do Algarve precisa de três mil trabalhadores
e faz apelo aos brasileiros
Retomada no verão

O Algarve faz campanha para atrair trabalhadores para o próximo verão europeu. É uma das regiões de
Portugal mais atingidas pela falta de mão de obra no turismo.

Presidente da Associação de Turismo do Algarve, João Fernandes, disse ao Portugal Giro que precisa de
aproximadamente três mil trabalhadores para hotelaria, gastronomia e serviços relacionados com o
turismo.

Para cobrir parte da lacuna, Fernandes faz um apelo aos brasileiros. Ele diz precisar tanto de
trabalhadores quanto de turistas do Brasil para ajudar na retomada do setor. 

— Meu apelo aos brasileiros é: venham trabalhar, conhecer e estudar no Algarve, que é um bocado do
Brasil em Portugal. Aqueles que trabalhavam aqui e foram embora na pandemia, chegou a hora de voltar
— disse Fernandes, que também espera preencher as vagas com imigrantes de outras nacionalidades.

Fernandes informou que a ocupação hoteleira na Páscoa foi de 90%. A previsão para o verão, segundo
ele, é superar ou chegar perto dos números de 2019, o último ano antes da pandemia de Covid-19.

— Precisamos garantir mão de obra para hotéis, restaurantes, agências de turismo e locadoras de
automóveis. São três mil pessoas de imediato, porque estamos falando de uma perspectiva a nível de
2019, quando batemos recorde de 21 milhões de pernoites em hotéis e nove milhões de passageiros no
aeroporto de Faro — garantiu Fernandes.

Em 2021, brasileiros chegaram a acumular três trabalhos devido à falta de mão de obra na região.

Apesar dos esforços recentes para atrair população e trabalhadores durante todo o ano, os baixos
salários seguem como obstáculo. Vítima da mão de obra sazonal, a economia ancorada no turismo
praticamente inexiste fora da alta temporada. 

— As empresas começaram a subir os salários porque há falta de recursos humanos, o que já aconteceu
antes. E também porque começam a ganhar alguma perspectiva sobre a saúde financeira após dois anos
difíceis. A Páscoa já foi boa — afirmou Fernandes.

(Link)
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https://blogs.oglobo.globo.com/portugal-giro/post/vagas-de-emprego-sem-candidatos-batem-recorde-em-portugal.html
https://blogs.oglobo.globo.com/portugal-giro/post/algarve-alem-do-mar-regiao-praiana-de-portugal-quer-fisgar-brasileiros-pela-boca.html
https://blogs.oglobo.globo.com/portugal-giro/post/hoteis-querem-mais-facilidade-para-empregar-estrangeiros-em-portugal.html
https://blogs.oglobo.globo.com/portugal-giro/post/brasileiros-ja-tem-segundo-trabalho-para-viver-em-portugal.html
https://blogs.oglobo.globo.com/portugal-giro/post/em-portugal-turismo-do-algarve-precisa-de-tres-mil-trabalhadores-e-faz-apelo-aos-brasileiros.html
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“E preciso fazermos muito mais” para reter talento
A secretária-geral da AHRESP, Ana Jacinto, reconhece que as empresas também têm de
fazer mais para atrair recursos humanos para a hotelaria e a restauração, mas aponta
que para oferecerem beneficios adicionais precisam de condições financeiras.
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Reino Unido foi o mercado com a maior descida acumulada na
hotelaria algarvia até março
O jornal da indústria do Turismo

O Reino Unido foi, segundo os dados revelados pela AHETA – Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve, o mercado que registou a maior descida acumulada na hotelaria algarvia entre
janeiro e março, apresentando uma descida de 1,9pp ou menos 20,8% face a igual período de 2019.

De acordo com os dados avançados pela AHETA, relativos ao mês de março, a hotelaria do Algarve
registou uma taxa de ocupação quarto de 46,0%, o que traduz uma “descida de 5,6 pontos percentuais
abaixo do verificado em março de 2019 (-10,9%)”.

“Em termos acumulados, desde o início do ano, este indicador encontra-se 13,7% abaixo (-5,8pp) do
verificado no período homólogo de 2019”, acrescenta a associação, revelando que, em março, a taxa de
ocupação cama foi de 34,6%, 4,9pp abaixo da verificada em março de 2019 (- 12,4%).

A AHETA indica que, em março, “a taxa de ocupação aproximou-se do valor médio para este mês”, uma
vez que apesar de ter havido uma subida de 740% relativamente a março de 2021, face a igual período
de 2019, ainda se verifica uma descida de -10,9%.

“A variação homóloga verificada é justificada pela pandemia provocada pelo vírus COVID-19,cujo
impacto na hotelaria começou a sentir-se no início do mês de março de 2020. A taxa deocupação média
nos últimos doze meses quedou-se nos 41,2%”, justifica a associação.

Por regiões, as maiores subidas foram registadas nas zonas de Lagos / Sagres (+3,3pp, +8,7%) e
Vilamoura / Quarteira / Quinta do Lago (+6,6pp, +14,5%), enquanto as principais quebras ocorreram
em Monte Gordo / VRSA (-22,2pp, -41,3%), Carvoeiro / Armação de Pêra (-14,7pp, -29,8%) e
Albufeira (-14,5%, -23,9%).
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A AHETA diz que a “zona de Faro / Olhão foi a que registou a taxa de ocupação mais elevada, 64,1%,
enquanto a mais baixa ocorreu na zona de Monte Gordo / VRSA, com 31,6%”.

Já quanto às categorias de hotéis, as principais descidas verificaram-se nos hotéis e aparthotéis de cinco
estrelas (-12,2pp, -23,0%) e de quatro estrelas (-9,0pp, -17,0%), enquanto os hotéis e aparthotéis de
três e duas estrelas registaram uma subida de 11,4pp (+24,7%) relativamente a março de 2019.

Os hotéis e aparthotéis de três e duas estrelas foram, no entanto, os que registaram a taxa de ocupação
mais alta (57,4%), segundo a AHETA, que diz ainda que a ocupação mais baixa ocorreu nos hotéis e
aparthotéis de cinco estrelas (39,2%).

Por mercados, apesar de o Reino Unido ter apresentado a a maior quebra acumulada, em março, as
maiores descidas foram protagonizadas pela Alemanha (-2,6pp, -40,1%) e Países Beixos (-0,7pp, -
16,4%), enquanto mercados francês (+0,8pp, +49,0%), irlandês (+0,3pp, +27,8%) e o norte
americano (+0,2pp, +37,7%) apresentaram um comportamento positivo.

Em março, a maior parte das dormidas “coube aos turistas britânicos com 32,3%, seguidos pelos
portugueses (14,7%), alemães (11,0%) e holandeses (9,8%)”, com o mercado britânico a liderar
também no que diz respeito ao número de hóspedes, com 26,9% do total, seguidos pelos portugueses
(25,3%), alemães (8,1%) e franceses (7,3%).

A estadia média, em março, foi de s 4,2 noites, menos 0,4 que no período homólogo de 2019, com a
AHETA a destacar o mercado sueco, que foi responsável pelas “estadias mais prolongadas”, com 8,6
noites, seguindo-se os canadianos (7,4), holandeses (7,1) e noruegueses, com 6,3 noites.

Já a estadia média dos turistas portugueses foi de 2,4 noites, valor que, segundo a AHETA; foi
“semelhante ao verificado em 2019”.

A AHETA diz também que os britânicos “representaram o maior número de dormidas emquase todas as
zonas com exceção de Monte Gordo / VRSA, onde a liderança coube aosholandeses”, tendo sido
também o principal mercado em número de hóspedes em Loulé e Albufeira, assim como na zona de
Portimão / Praia da Rocha, enquanto nas restantes zonas omaior número de hóspedes foi de turistas
nacionais.

Os britânicos também representaram o maior número de dormidas em quase todas as categorias, com
exceção dos aldeamentos e apartamentos de três, onde, segundo a AHETA, “os portugueses foram o
principal mercado”, tendo sido ainda o maior mercado em número de hóspedes para os hotéis e
aparthoteis de cinco estrelas, assim como nos aldeamentos e apartamentos turísticos de cinco e quatro
estrelas, enquanto os portugueses lideraram nas restantes categorias.

Quanto aos canais escolhidos para reservar as férias, a AHETA apurou que o peso das reservas através
de operadores turísticos tradicionais foi de 39,2%, em março, acima do valor das reservas através de
OTAs (23,7%). Já as reservas diretas totalizaram 32%.
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Taxa de ocupação por quarto no Algarve sobe para 46% em
março mas ainda fica abaixo de 2019
Dados divulgados pela Associação de Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve
(AHET A) revelam que a ocupação por quarto "encontra-se 13,7% abaixo" do valor
registado em março 2019, último ano em que a atividade turística não foi afetada pela
covid-19.

A ocupação média por quarto nas unidades hoteleiras do Algarve situou-se, em março, nos 46,0%, valor
10,9% abaixo do verificado no período homólogo de 2019, mas que representou uma "subida de 740%"
relativamente a 2021, revelou a AHETA.

Nos dados mensais da ocupação hoteleira divulgados pelo seu gabinete de estudos, a Associação de
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) destacou que, "em termos acumulados, desde
o início do ano", a ocupação por quarto "encontra-se 13,7% abaixo" do valor registado no mesmo
período de 2019, o último ano em que a atividade turística não foi afetada pandemia de covid-19.

"A variação homóloga verificada é justificada pela pandemia provocada pelo vírus covid-19, cujo impacto
na hotelaria começou a sentir-se no início do mês de março de 2020. A taxa de ocupação média nos
últimos doze meses quedou-se nos 41,2%", referiu a AHETA num comunicado, frisando que "a subida de
740% relativamente a março de 2021 corresponde a uma descida de 10,9%, relativamente ao mesmo
mês de 2019".

No que respeita a zonas geográficas, a AHETA registou as "maiores subidas" em Lagos/Sagres, com
mais 8,7%, e Vilamoura/Quarteira/Quinta do Lago, com mais 14,5%, enquanto as "principais quebras"
foram sentidas em Monte Gordo/Vila Real de Santo António, com menos 41,3%, em
Carvoeiro/Armação de Pera, com menos 29,8%, e Albufeira, com menos 23,9%, acrescentou a
associação algarvia, em comparação com março de 2019.

"A zona de Faro/Olhão foi a que registou a taxa de ocupação mais elevada, 64,1%, enquanto a mais
baixa ocorreu na zona de Monte Gordo/Vila Real de Santo António, com 31,6%", quantificou a
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associação com sede em Albufeira, no distrito de Faro.

Os hotéis e aparthotéis de cinco estrelas foram os que mais desceram em março, comparativamente
com o período homólogo de 2019, com uma quebra de 23,0%, seguidos dos de quatro estrelas, com
menos 17,0%, assinalou ainda a AHETA, que registou as maiores subidas os hotéis e aparthotéis de três
e duas estelas, com crescimento de 24,7%.

"Os hotéis e aparthotéis de três e duas estrelas foram os que registaram a taxa de ocupação mais alta
(57,4%). A ocupação mais baixa ocorreu nos hotéis e aparthotéis de 5 estrelas (39,2%)", precisou.

Quanto aos mercados emissores de turistas, o francês (mais 49%) e o irlandês (mais 27,8%) foram os
que mais subiram, comparativamente a março de 2019, enquanto as maiores descidas foram registadas
no alemão (menos 40,1%) e no holandês (menos 16,4%), indicou ainda a AHETA.
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TAP deixa por utilizar cem slots por dia no aeroporto de Lisboa
Ajuda estatal obrigou a ceder apenas 18 janelas horárias à concorrência, quando 25%
ficaram por usar no início de abril na Portela
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Sindicato dos pilotos diz que a TAP cancelou 30 voos na Páscoa
O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) disse nesta segunda-feira, dia 18 de abril,
que foram cancelados 30 voos da T AP na Páscoa, “muitos relacionados com inexistência
de pilotos dis…

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) disse nesta segunda-feira, dia 18 de abril, que foram
cancelados 30 voos da TAP na Páscoa, “muitos relacionados com inexistência de pilotos disponíveis”, de
acordo com um comunicado.

“A Direção do SPAC – Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil alerta, mais uma vez, para a situação que
ocorreu na época de Páscoa, com mais um fim de semana complexo na operação TAP devido ao
cancelamento de cerca de 30 voos, muitos relacionados com inexistência de pilotos disponíveis”, lê-se,
na mesma nota.

O SPAC alega que existem “manobras criativas do Serviço de Escalas para retirar os voos planeados,
substituindo por pilotos de assistência”, e fala em “operações em que foram, inclusivamente, detetadas
inverdades comunicadas aos pilotos e estratégias pouco claras para viabilizar a operação contra o AE
[acordo de empresa]”.

Além disso, indica o sindicato, houve “tentativas de pressão a oficiais pilotos, alegando que o
comandante de determinado voo tinha aceitado a antecipação de um voo, após a negação de
antecipação por parte do oficial piloto”.

O SPAC fala ainda em “insistências em tentativas de viabilização de voos recorrendo a comandantes com
funções de solo, inclusivamente planeados à direita em sede de planeamento”, acrescentando que, “após
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contactos institucionais dos delegados sindicais, exercendo o previsto na lei geral de trabalho no sentido
se inteirarem da situação operacional em cada momento, foi negada resposta cabal ou qualquer
justificação até à data sobre as ações pouco claras constatadas durante o fim de semana”.

“Este modo de operação pouco ético demonstra que os pilotos são indispensáveis para a viabilização da
TAP e, acima de tudo, demonstra que os problemas da TAP são claramente alheios aos pilotos, sendo da
exclusiva responsabilidade da gestão da empresa”, garante o SPAC.

De acordo com o sindicato, “a apresentação de contas de 2021, com a inclusão da imparidade sobre o
’empréstimo’ de quase 1.000 milhões de euros nos anos anteriores, resultantes do trabalho da TAP SA,
demonstra que as condições laborais dos pilotos não só não eram o problema, como ainda permitiram
sustentar negócios ruinosos”.
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TAP garante ser "falso" que tenha cancelado 30 voos na Páscoa
por falta de pilotos
A T AP garantiu hoje ser "falso" que tenham sido cancelados 30 voos da companhia na
Páscoa por falta de pilotos, admitindo apenas dois cancelamentos devido a "uma baixa de
última hora&qu

A TAP garantiu hoje ser “falso” que tenham sido cancelados 30 voos da companhia na Páscoa por falta
de pilotos, admitindo apenas dois cancelamentos devido a “uma baixa de última hora”, e rejeitou
“alegadas pressões” sobre pilotos.

“É falso que tenham sido cancelados cerca de 30 voos por falta de pilotos. Foram cancelados dois (ida-
volta) por esse motivo esta madrugada devido a uma baixa de última hora”, disse fonte oficial da TAP à
agência Lusa.

Segundo acrescentou, “os restantes cancelamentos deveram-se a motivos relacionados com
manutenção e ajustes devido à mudança do sistema do controlo de tráfego aéreo francês e como
mitigação de atrasos”.

Na segunda-feira, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) disse que foram cancelados 30 voos da
TAP na Páscoa, “muitos relacionados com inexistência de pilotos disponíveis”.

“A direção do SPAC alerta, mais uma vez, para a situação que ocorreu na época de Páscoa, com mais
um fim de semana complexo na operação TAP devido ao cancelamento de cerca de 30 voos, muitos
relacionados com inexistência de pilotos disponíveis”, avançou o sindicato em comunicado.

Relativamente às denúncias de “tentativas de pressão” sobre pilotos feitas pelo sindicato, a TAP afirma
que “também são falsas”, garantindo que a gestão de tripulações é “feita dentro do acordo de empresa
e dentro da normal relação de boa-fé entre trabalhador-empresa”.

Relação essa que, acrescenta, “nada beneficia de narrativas assentes em dados que não se coadunam
com a realidade dos factos”.
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O SPAC alega, contudo, que existem “manobras criativas do Serviço de Escalas para retirar voos
planeados, substituindo por pilotos de Assistência”, e fala em “operações em que foram, inclusivamente,
detetadas inverdades comunicadas aos pilotos e estratégias pouco claras para viabilizar a operação
contra o AE [acordo de empresa]”.

Além disso, indica que houve “tentativas de pressão a oficiais pilotos, alegando que o comandante de
determinado voo tinha aceitado a antecipação de um voo, após a negação de antecipação por parte do
oficial piloto”.

O SPAC fala ainda em “insistências em tentativas de viabilização de voos recorrendo a comandantes com
funções de solo, inclusivamente planeados à direita em sede de planeamento”, acrescentando que, “após
contactos institucionais dos delegados sindicais, exercendo o previsto na lei geral de trabalho no sentido
se inteirarem da situação operacional em cada momento, foi negada resposta cabal ou qualquer
justificação até à data sobre as ações pouco claras constatadas durante o fim de semana”.
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Zoomarine cria primeiro Borboletário do Algarve
Zoomarine cria primeiro Borboletário do Algarve

Zoomarine cria primeiro Borboletário do Algarve
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Chega dá segunda oportunidade ao governo do PSD nos Açores
O presidente do Governo Regional dos Açores apresentou ontem o novo Executivo,
encolhendo-o e tornando-o “mais coeso”. O  Chega queria a demissão do secretário das
Finanças e teve-a.
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