
EXPRESSO

09/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 3

AVE: € 8023

REACH: 58000

Tempestade perfeita anunciada para o verão
Falta de trabalhadores, limitações no espaço aéreo, no aeroporto e no SEF pressionam
Lisboa
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EXPRESSO

09/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 38

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 2713

REACH: 58000

“Vai ser um verão quente” nos aeroportos
Plano de contingência atenua dificuldades no controlo dos passageiros, mas SEF e MAI
admitem dificuldades no pico do turismo
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EXPRESSO

09/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • AMADEU ARAÚJO

FAV: 4

AVE: € 6075

REACH: 58000

Procura de casas de praia desloca-se para norte
Oeste, Costa Nova, Apúlia ou Vila do Conde são as novas geografias para o mercado de
segunda habitação procuradas por portugueses, mas também franceses e americanos
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EXPRESSO

09/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

A arte do fingimento
Por: Miguel Sousa Tavares
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PUBLITURIS

09/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • DESTINOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 10840

REACH: -1

“O turismo do futuro tem de ser obrigatoriamente mais
sustentável e responsável”
O T urismo de Portugal lançou, em 2020, o Plano T urismo + Sustentável 20-23, com uma
série de ações para tornar o turismo mais sustentável.
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PUBLITURIS

09/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • DESTINOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3700

REACH: -1

Zoomarine espera regresso a números de 2019
Aberto, ou melhor, reaberto a 12 de abril, as expectativas para o Zoomarine são de um
ano próximo do que foi a realidade em 2019.
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PORTUGAL RESIDENT

09/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MICHAEL BRUXO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

Major events kick off Algarve summer season in June
T he start of summer will be celebrated in the Algarve this month with several major
events, headlined by a one-night super party in Carvoeiro and a four- day international
festival in Loulé
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JORNAL DE NOTÍCIAS

09/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 790

REACH: 35000

Voos de Lisboa poderão ser desviados para Beja
Proposta quer evitar colapso aéreo
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RENASCENÇA ONLINE

08/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Conciliar a vida pessoal e profissional no turismo é um “molho de
brócolos” - Renascença
Restauração precisa de 76 mil trabalhadores, mas não é fácil contratar, afirma a
secretária-geral da AHRESP, no 8.º Fórum de Turismo Interno Vê Portugal.

A escassez de mão-de-obra para o turismo e a pouca atratividade do setor, a necessidade de respostas
alternativas e de formação dominaram a discussão no painel sobre “O capital humano nas organizações:
impactos e mudanças”, no 8.º Fórum de Turismo Interno Vê Portugal, organizado pelo Turismo do
Centro e que decorre em Tomar.

Antes da pandemia, o setor da restauração já precisava de 40 mil profissionais. Agora, esse número
quase duplicou, para 76 mil, referiu a secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e
Similares de Portugal (AHRESP).

Um tema complexo que, na opinião de Ana Jacinto, tem de ser analisado à luz de diversas dimensões.
Por um lado, a demográfica. “Temos um país envelhecido, em 2028 Portugal poderá ter pouco mais de 8
milhões de habitantes e 300 idosos para cada 100 jovens. E não vemos políticas públicas para inverter
esta tendência”. Por outro, a formação e qualificação: 60% das pessoas que trabalham na restauração
têm o ensino básico, “o que tem que ser corrigido”.

Um outro problema é a atratividade do setor. Tentando “matar” a polémica dos baixos salários logo à
partida, Ana Jacinto frisou que “todas as empresas querem pagar bem e melhor aos seus colaboradores,
retendo os talentos. A tecnologia não dá para tudo e esta é uma área que precisa das pessoas. Mas as
empresas têm capacidade para o fazer?”, questiona a responsável associativa.

E fez contas: um trabalhador que ganha 1.000 euros brutos leva 770 para casa, mas às empresas custa
1.200 euros. Por isso, Ana Jacinto insiste que “é preciso reduzir a carga fiscal sobre os custos laborais. O
Estado tem aqui um papel fundamental, sob pena de continuarmos na mesma”.

No entanto, Ana Jacinto, considera que a questão retributiva não é a mais importante para atrair e reter
talentos, especialmente, os mais novos.
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Um estudo realizado recentemente pela AHRESP mostra que a conciliação entre a vida pessoal e
profissional é o aspeto mais relevante para quem está a iniciar a carreira ou a terminar os cursos de
hotelaria e turismo.

“E aqui é que temos um molho de brócolos: o setor é penoso, é duro, trabalhamos 24h00, sábados,
domingos, feriados e não podemos ter férias quando a maioria porque temos de estar lá para os
atender. Temos de evoluir nesta matéria, sem deixar ninguém de fora. A resposta tem de envolver
trabalho conjunto das empresas, sindicatos e Estado. E aquilo que eu vejo, infelizmente, é um retrocesso
de dia para dia”.

A secretária-geral da AHRESP exemplificou com a Agenda do Trabalho Digno, aprovada pelo Governo
sem o acordo dos parceiros sociais.

“Recuámos. O que foi aprovado não permite às empresas implementar mecanismos de flexibilidade e
ajustar os horários e tempos de trabalho. Não estou a dizer que as empresas não têm
responsabilidades, mas o Estado eximiu-se da sua (responsabilidade) e em vez de facilitar a vida das
empresas numa altura em que já temos tanta falta de recursos humanos, está a dificultar. Há sempre
retrocessos e assim, é muito difícil sair desta espiral.”

“Reter talentos, isso sim, já é responsabilidade das empresas”, admite Ana Jacinto, que sugere a
introdução de alguns benefícios para além do salário que respondam a necessidades ou interesses dos
trabalhadores, que “têm de se sentir bem em casa. E isso depende também da cultura da organização”.

Mas como os trabalhadores nacionais não chegam, é preciso recorrer à imigração. “Mais uma vez, é
responsabilidade do Estado”. Foram celebrados diversos acordos de mobilidade, nomeadamente com
países da CPLP, Brasil e India e que continuam à espera de regulamentação que permita que esses
imigrantes comecem a chegar a Portugal.

“Mas cuidado. Essa imigração tem de ser organizada, integrada, promovendo a sua inclusão na
sociedade, com acesso à habitação, escolas para os filhos, etc”, alerta Ana Jacinto.

O que é o futuro das escolas? Foi com esta manifestação de preocupação que a diretora coordenadora
da Direção de Formação do Turismo de Portugal iniciou a sua intervenção no painel “O capital humano
nas organizações: impactos e mudanças”, no Fórum Vê Portugal.

É que as escolas do Turismo de Portugal também estão, agora, com problemas para conseguir atrair
alunos. “Temos tido perda de jovens e só não temos menos alunos nos nossos cursos porque temos
compensado com internacionais”.

Cativar os jovens para a área do turismo pode passar por uma transformação no setor da educação,
com um ambiente mais centrado no indivíduo, com a criação de percursos escolares individualizados,
diversificados, assim como a junção entre níveis de ensino.

Além disso, Ana Paula Pais frisa que a escola tem de mudar os seus ambientes e deixar de existir apenas
dentro das suas paredes.

Admitindo que nas micro-empresas isso pode ser mais difícil, a responsável pelas escolas do Turismo de
Portugal defende uma colaboração permanente entre as escolas e as empresas. “Há um longo caminho
a fazer”.

Mas a formação não pode ser apenas dirigida apenas aos mais novos. 60% das pessoas que já
trabalham no setor apenas têm o ensino básico. Podem ter formação em contexto de trabalho e é mais
eficaz porque pode estar incluída na relação contratual. “As empresas precisam de ver a formação como
uma rotina. Não pode ser só em momentos especiais, todos os dias tem de haver um espacinho para a
formação”.

Ana Paula Pais referiu a digitalização como outro desafio. Considera que é muito difícil capacitar um
trabalhador fora do contexto experiencial e por isso, o Turismo de Portugal tem estado a mentoring com
essas pessoas. Trabalhar com outros setores colaterais ao turismo para que tenham formação
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adequada e possam dar o seu contributo é outro desafio identificado por esta responsável.

Por outro lado, há um esforço de captação de talentos noutros países. “Há cada vez mais jovens
estrangeiros a estudar no nosso país e pode ser feito um trabalho promovendo Portugal como um
destino para estudar e depois ter a capacidade de reter esses jovens. Portugal pode fazer um trabalho
de investimento, apela a responsável pelas escolas do Turismo de Portugal.

Em resposta a Ana Jacinto, Ana Paula Pais garantiu ainda que o Turismo de Portugal tem capacidade de
resposta de formação para os imigrantes e refugiados. “Se resolvermos a questão da entrada no país,
temos capacidade para os formar. Ganhamos mais qualidade e diversidade entre os trabalhadores do
turismo”.
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RTP 1

08/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PORTUGAL EM

DIRETO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 199508

REACH: -1

Notícias de Elisabete Rodrigues, do jornal Sul Informação
Notícias de Elisabete Rodrigues, do jornal Sul Informação

Notícias de Elisabete Rodrigues, do jornal Sul Informação
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TVI

08/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 76112

REACH: -1

No Algarve, as altas temperaturas levam os turistas e residentes
até às praias da Região
No Algarve, as altas temperaturas levam os turistas e residentes até às praias da Região

No Algarve, as altas temperaturas levam os turistas e residentes até às praias da Região
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SÁBADO

08/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: 31900

Mergulhar no Verão e saborear
Esqueça o trabalho, o da cidade e os horários apertados: das praias da Lourinhã a
Sesimbra, de Melides a Porto Covo, da Costa Vicentina a Cabanas de T avira, há muito
para descobrir, sejam maravilhas da natureza ou grandes prazeres da mesa stress
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SIC

08/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 102470

REACH: -1

Calor e fim de semana prolongado, significam Algarve cheio
Calor e fim de semana prolongado, significam Algarve cheio

Calor e fim de semana prolongado, significam Algarve cheio
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JORNAL DO ALGARVE

08/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Feriados de junho trazem ânimo ao setor hoteleiro
A taxa de ocupação turística para os feriados de junho no Algarve deverá rondar os
80%, havendo atualmente cerca de 17.000 mil passageiros a desembarcar diariamente
no aeroporto de Faro, disse esta semana o presidente do Turismo do Algarve.
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JORNAL DO ALGARVE

08/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Mais 45 elementos no controlo de fronteiras durante o verão
O Aeroporto de Faro vai ter mais 45 elementos no controlo de fronteiras durante o verão,
passando a ter um total de 104, anunciou o diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF).
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