
PÚBLICO

20/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 3

AVE: € 16700

REACH: 15000

Travão ao alojamento local pode afectar quase 60% do mercado
em Portugal
Partidos avançam com iniciativas para mexer na lei no Parlamento, mas efeitos podem
demorar meses a chegar ao terreno.
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EXPRESSO

17/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • PEDRO CARREIRA

GARCIA

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Portugueses com ganas de viajar este verão (mas de olho na
inflação)
São dos europeus que mais vontade têm de viajar, mas estão entre os que menos
reservas fizeram
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LAGOA INFORMA

15/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • REPORTAGEM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

‘Bricia du Mar’ é investimento de dez milhões em Ferragudo
Projeto foi criado de raiz pelos empresários locais Boto O liveira, Miguel e Bruno Boto, que
decidiram construir um turismo rural numa área de 12 mil metros quadrados

8/72



9/72



10/72



DINHEIRO VIVO

18/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

VIAGENS ESTÃO MAIS CARAS MAS POUPANÇAS DA PANDEMIA
DÃO GÁS A CORRIDA ÀS FÉRIAS
O orçamento das famílias para as férias de verão está mais sólido devido à poupança
feita em anos de covid. A subida de preços não afasta a procura e os portugueses estão
a desembolsar, em média, até 1300 euros em viagens para o estrangeiro. Cá dentro, os
preços fixam-se à roda dos 900 euros. Cruzeiros estão ainda a meio-gás.
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PÚBLICO

20/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • EDITORIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 3800

REACH: 15000

O nó de um aeroporto que trava o país
Por: Manuel Carvalho
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TSF ONLINE

18/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

Ryanair superará no verão capacidade com que voava antes da
pandemia
Responsável da companhia aérea espera que sejam resolvidos os problemas nos
aeroportos europeus.

A Ryanair não só retomará este verão a capacidade com que voava antes da pandemia, como a sua
oferta será 15% superior à de 2019, afirmou o diretor de Recursos Humanos da companhia, Darrell
Hughes.

O responsável disse à agência espanhola Efe que a Ryanair "tem feito melhor do que outras companhias
aéreas" e tem as suas tripulações preparadas desde o ano passado, pelo que não está a ter problemas
com falta de pessoal para o verão de 2022.

Segundo Hugues, algumas companhias aéreas foram obrigadas a reduzir a sua capacidade não só por
problemas nos aeroportos, devido à falta de mão de obra em áreas como os controlos de segurança,
mas sobretudo por dificuldades em fazer regressar os seus trabalhadores, após dois anos de pandemia.

O responsável espera que, nas próximas semanas, as restantes companhias aéreas possam estar a
100% da sua capacidade e, também, que haja cada vez menos problemas nos aeroportos europeus.

A companhia aérea irlandesa de baixo custo mantém a previsão de transportar 165 milhões de
passageiros em toda a sua rede no atual ano fiscal (de abril de 2022 a março de 2023), 18% acima dos
140 milhões de 2019.

A empresa prevê uma ligeira subida de preços durante o verão, entre os meses de julho e setembro,
devido ao aumento dos preços dos combustíveis, embora, como lembrou Hugues, o seu impacto seja
menor no caso da Ryanair, que tem assegurado cerca de 80% do combustível a um preço mais baixo
até março de 2023.

O gestor criticou o novo imposto extraordinário que o governo húngaro introduziu em maio e que afeta,
entre outras empresas, as companhias aéreas, e que a Ryanair está a repercutir nos bilhetes, incluindo
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os vendidos anteriormente, cobrando um valor adicional.

"É um erro, pois nesta altura pós-covid o que temos de fazer é tornar as viagens atrativas para todos os
clientes e não colocar-lhes obstáculos", acrescentou.

16/72



PÚBLICO

18/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÃO JOSÉ ALMEIDA

FAV: 3

AVE: € 16700

REACH: 15000

“Uma falha” mais no SEF levará “à substituição imediata” do
responsável
José Luís Carneiro O  ministro da Administração Interna aÄrma que a construção do novo
aeroporto “é mesmo uma questão de interesse nacional” e defende que se encontre um
“amplo consenso social”, incluindo com o PSD
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PÚBLICO

18/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 3

AVE: € 16700

REACH: 15000

Tráfego aéreo está cada vez mais perto dos valores de 2019
Em Abril, o número de passageiros que desembarcaram no aeroporto de Lisboa foi o
maior dos últimos 36 meses
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SIC

17/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 358645

REACH: -1

Na semana em que foi aprovada a mudança do nome do
aeroporto internacional de Faro para homenagear o navegador
algarvio Gago Coutinho, foi recordada a primeira travessia do
Atlântico Sul
Na semana em que foi aprovada a mudança do nome do aeroporto internacional de Faro
para homenagear o navegador algarvio Gago Coutinho, foi recordada a primeira
travessia do Atlântico Sul

Na semana em que foi aprovada a mudança do nome do aeroporto internacional de Faro para
homenagear o navegador algarvio Gago Coutinho, foi recordada a primeira travessia do Atlântico Sul
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POSTAL

17/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1470

REACH: -1

Empresários queixam-se: Turismo algarvio com falta de
trabalhadores apesar de 6.000 inscritos no IEFP - Postal do
Algarve
Presidente da AHET A lamenta que “agora que há a oportunidade de faturar, não haja
recursos” humanos, frisando que os empresários irão tentar manter a qualidade dos
serviços, mesmo que tenham de deixar de disponibilizar a totalidade das mesas, nos
restaurantes, ou dos quartos, nos hotéis.Presidente da AHET A lamenta que “agora que
há a oportunidade de faturar, não haja recursos” humanos, frisando que os empresários
irão tentar manter a qualidade dos serviços, mesmo que tenham de deixar de
disponibilizar a totalidade das mesas, nos restaurantes, o

Os empresários do setor turístico algarvio queixam-se da falta de trabalhadores para o verão, apesar de
haver cerca de 6.000 pessoas do setor inscritas no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP),
algumas a receber o subsídio de desemprego.

“Havia há pouco tempo 6.000 inscritos na área do turismo no Instituto do Emprego – só cozinheiros
eram 500 -, e fizemos uma experiência com o Instituto do Emprego, com a ajuda das associações
empresariais, e o Turismo do Algarve a coordenar, para tentar contratar pessoas”, disse o presidente da
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

Em declarações à Lusa, Hélder Martins referiu que o próprio IEFP participou nas entrevistas e “fez um
esforço para trazer as pessoas, mas estas não quiseram” aceitar o trabalho que lhes era proposto nas
suas áreas e com uma “boa remuneração”.

Para o empresário, não é lógico haver uma “rejeição das pessoas” para trabalhar no turismo e, ao
mesmo tempo, poderem continuar a beneficiar do subsídio de desemprego, o que o leva a supor que
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também farão alguns trabalhos complementares.

“Houve quem só pudesse vir à entrevista depois das 08:00 da noite, mas estavam desempregados e a
receber o subsídio de desemprego, e outros diziam que estavam a ajudar um primo”, referiu, ainda,
Hélder Martins.

O presidente da maior associação de hoteleiros da região sublinhou que “há um problema grave no
Algarve e no resto do país de falta de mão-de-obra”, que não se cinge apenas ao setor do turismo.

O administrador do grupo Pestana para o Algarve, Pedro Lopes, também confirmou à Lusa que “é difícil”
encontrar pessoas para trabalhar como se fazia até 2019.

“O Algarve tem 15.000 desempregados, dos quais 6.000 no setor do turismo. Mas quando essas
pessoas são chamadas para as entrevistas e não aparecem é porque não querem trabalhar, e algumas
devem estar a trabalhar ilegalmente, por isso não aparecem”, refere.

Segundo Pedro Lopes, os poucos que aceitam ir às entrevistas “muitas vezes dizem que só podem
aparecer depois das 20:00, o que quer dizer que antes estão a fazer alguma coisa”, considerou.

“O Governo tem de fiscalizar mais estas situações”, porque “se as pessoas não querem trabalhar não é
justo estarmos a pagar [o subsídio de desemprego], quando há milhares de posições a serem oferecidas
no setor”, afirmou.

Por seu lado, o diretor regional de operações do Grupo Minor, que detém os hotéis Tivoli, Jorge Beldade,
afirmou que as unidades hoteleiras que gere precisam neste momento de recrutar 200 pessoas, num
total de cerca de 1.500 trabalhadores.

“O Instituto do Emprego e Formação Profissional tem 15.000 pessoas à procura de emprego, mas
quando pedimos um grupo de 30, aparecem apenas na entrevista três ou quatro, que fazem tudo para
não serem contratados”, assegurou.

Segundo aquele responsável, normalmente, os entrevistados “pretendem manter-se no fundo de
desemprego e continuar a fazer biscates” a trabalhar a tempo inteiro no setor.

“Vamos ter o melhor verão de sempre, as reservas já estão a um nível superior ao de 2019, o ano
também vai ser excelente, mas não vamos fornecer o nível que deveríamos dar”, devido à falta de
trabalhadores, observou.

De acordo com aquele responsável, a preocupação, neste momento, “já não é a receita, mas sim
encontrar pessoas que queiram trabalhar”.

O presidente da AHETA também lamentou que “agora que há a oportunidade de faturar, não haja
recursos” humanos, frisando que os empresários irão tentar manter a qualidade dos serviços, mesmo
que tenham de deixar de disponibilizar a totalidade das mesas, nos restaurantes, ou dos quartos, nos
hotéis.

Os empresários dos setor turístico são unânimes em referir que a solução para resolver a falta de mão-
de-obra no setor é recorrer a imigrantes, sobretudo, originários de países de língua oficial portuguesa.

De acordo com a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), a falta de mão-de-obra no setor, a nível
nacional, já deverá ultrapassar os 15.000 trabalhadores estimados em 2021.

Entretanto, na quarta-feira, o Governo aprovou um regime de facilitação para a emissão de vistos em
Portugal para os Cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP).

Em conferência de imprensa, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes,
avançou que vai passar “a haver uma facilitação da emissão” no âmbito da concessão dos vistos de
curta duração de estada temporária e vistos de residência para cidadão abrangido pelo acordo da CPLP.

24/72



EXPRESSO

17/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 4889

REACH: 58000

Mediocridade irritante
Por: João Vieira Pereira
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EXPRESSO

17/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2555

REACH: 58000

Aviação - EasyJet fica com os 18 slots da TAP em Lisboa
Comissão Europeia anunciou decisão relativa ao delicado tema das faixas horárias que
também eram cobiçadas pela Ryanair
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EXPRESSO

17/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • HUGO FRANCO

FAV: 4

AVE: € 4889

REACH: 58000

Controvérsia com os balcões do SEF
Há 16 pontos de inspeção de documentos no aeroporto de Lisboa e duas versões
contraditórias sobre o seu funcionamento
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EXPRESSO

17/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOANA NUNES MATEUS

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

“Apostar 60% dos fundos nas empresas é perfeitamente
razoável”
Presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP) pede €26 mil milhões entre PRR,
Portugal 2030 e o que resta do Portugal 2020

31/72



 

32/72



 

33/72



34/72



35/72



DN

17/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • EM FOCO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO PEDRO HENRIQUES

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 4100

Acácio Pereira Filas do aeroporto? “Não atribuam
responsabilidades ao SEF. São todas da ANA e do governo”
O presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF elogia o novo
ministro da Administração Interna e aconselha o governo a dar “um passo ao lado” na
ideia de extinguir aquele organismo
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DN

17/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLA ALVES RIBEIRO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Slots da TAP dão à easyJet lugar de segunda companhia no
aeroporto de Lisboa
Comissão Europeia anunciou ontem que a low-cost britânica vai ficar com as 18 faixas
horárias diárias da transportadora aérea nacional no aeroporto da capital
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PÚBLICO

17/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

PSD recusa “emendar incompetência do Governo” no novo
aeroporto de Lisboa
Depois de Passos Coelho ter apontado para a solução do Montijo, Rui Rio propôs que se
voltasse a estudar a opção de Alcochete. Sociais-democratas não querem ficar com ónus
da decisão
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VIDA ECONÓMICA

17/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 3780

REACH: 1800

Portugal cai seis posições no ranking da competitividade
Economia nacional registou piores resultados em todos os indicadores macro
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POSTAL

17/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Camas Paralelas estão de volta: “Manda quem pode, obedece
quem tem juízo ”
Por: Elidérico Viegas
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JORNAL DE NOTÍCIAS

17/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 35000

EasyJet diz que passa a 2.ª companhia no Aeroporto de Lisboa
com slots da TAP
EasyJet ganhou a corrida à Ryanair e pode usar os slots da TAP, a partir de outubro
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CNN PORTUGAL

16/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CNN FIM DE TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

As trotinetas elétricas já fazem parte do dia a dia e são muitas
vezes usadas pelos turistas para conhecer Lisboa, o editor geral
da CNN Business Richard Quest, esteve na capital para conhecer
este novo método de conhecer a cidade
As trotinetas elétricas já fazem parte do dia a dia e são muitas vezes usadas pelos
turistas para conhecer Lisboa, o editor geral da CNN Business Richard Quest, esteve na
capital para conhecer este novo método de conhecer a cidade

As trotinetas elétricas já fazem parte do dia a dia e são muitas vezes usadas pelos turistas para
conhecer Lisboa, o editor geral da CNN Business Richard Quest, esteve na capital para conhecer este
novo método de conhecer a cidade
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POSTAL

16/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Patrões deviam “corar de vergonha” com propostas para
turismo, dizem sindicatos - Postal do Algarve
A federação dos sindicatos da hotelaria e turismo defendeu que os patrões deveriam
"corar de vergonha" com as propostas que apresentam e que os trabalhadores fogem do
setor "como o diabo da cruz", lamentando o recurso à "mão-de-obra barata".A
federação dos sindicatos da hotelaria e turismo defendeu que os patrões deveriam
"corar de vergonha" com as propostas que apresentam e que os trabalhadores fogem do
setor "como o diabo da cruz", lamentando o recurso à "mão-de-obra barata".

“A Associação da Hotelaria de Portugal [AHP] não é séria ao dizer que quer a progressão na carreira,
condições mais atrativas, se à partida põe um ponto prévio à CGTP, que é aceitar o banco de horas […].
A APHORT [Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo] propõe o salário mínimo ou
cinco, seis ou sete euros de aumento para os trabalhadores de hotéis de quatro e cinco estrelas”,
indicou, em declarações à Lusa, Francisco Figueiredo da direção da Federação dos Sindicatos da
Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT).

De acordo com a estrutura sindical, por sua vez, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal (AHRESP) apresentou uma proposta para o alojamento, “que também é miserável”, de entre
cinco e sete euros de aumento.

“As propostas apresentadas deveriam fazer corar de vergonha as associações que fazem essas
declarações a dizer que estão disponíveis para a negociação e para atrair trabalhadores”, defendeu.

Quanto à falta de recursos humanos no setor, Francisco Figueiredo lembrou os “despedimentos em
massa” que ocorreram durante a pandemia de covid-19, provocando este défice.
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A FESAHT considerou ainda que os ritmos de trabalho no setor da restauração “são horríveis” e, mesmo
nos hotéis, sobretudo nos andares, mas também na restauração e bares, “são intensíssimos” face à
falta de trabalhadores, sendo que o trabalho extraordinário não é pago.

A imprevisibilidade dos horários, ritmo de trabalho, baixos salários e a falta de perspetiva de carreira faz
com que os profissionais não queiram trabalhar no turismo – diz – e, em particular, na hotelaria, “aqueles
que vêm trabalhar para o setor, fogem como o diabo da cruz, mal arranjam uma alternativa viável”.

Quanto à possibilidade de recurso aos trabalhadores estrangeiros para mitigar a escassez, que foi
apontada pela AHP como uma das soluções, Francisco Figueiredo lamentou que os patrões continuem a
apostar em “mão-de-obra barata”.

Conforme alertou, estes trabalhadores são colocados em camaratas, sem condições, com um subsídio
de alimentação “miserável”, configurando “situações de autêntica escravatura”.

A federação vincou que esta proposta dos patrões coloca mesmo em causa a qualidade do serviço.

“A grande rotatividade leva, de facto, a uma perda enorme da qualidade do serviço. Portugal não pode
ser um país do turismo de massas, tem que apostar na qualidade. Essas políticas são completamente
erradas”, sublinhou Francisco Figueiredo.

Entretanto, na quarta-feira, o Governo aprovou um regime de facilitação para a emissão de vistos em
Portugal para os Cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP).

Em conferência de imprensa, após o Conselho de Ministros, a ministra Adjunta e dos Assuntos
Parlamentares, Ana Catarina Mendes, avançou que vai passar “a haver uma facilitação da emissão” no
âmbito da concessão dos vistos de curta duração de estada temporária e vistos de residência para
cidadão abrangido pelo acordo da CPLP.

“O consulado pode consultar diretamente o sistema de informação Schengen. Em consequência do
âmbito da concessão do visto de estada temporária e visto para cidadão estrangeiro dispensa-se agora
o parecer prévio do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que a lei atribui”, explicou a ministra.

Para o cidadão abrangido pelo acordo CPLP e que já se encontre em Portugal, a proposta de lei prevê “a
possibilidade de requer a autorização de residência temporária em território nacional” e os titulares do
visto de estada temporária ou que tenham entrado legalmente em Portugal podem requer no país a
autorização de residência CPLP, indicou a governante.

A vice-presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, disse à Lusa que as medidas aprovadas para a
facilitação de imigração são “fundamentais” para o setor, mas alertou que é preciso eliminar a
intervenção do SEF.

“É o primeiro passo para implementar o acordo de mobilidade no âmbito da CPLP [Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa] e é absolutamente fundamental”, indicou, na altura, apontando que esta
simplificação “no âmbito do perímetro da CPLP era fundamental e deveria apenas verificar-se aquelas
condições básicas, uma promessa de contrato de trabalho, a prova de residência e o certificado de
registo criminal limpo”.

A federação dos sindicatos da hotelaria referiu ainda não ter “grandes expectativas” quanto à negociação
da contratação coletiva no setor do turismo, enquanto “as associações patronais tiverem esta postura”,
tendo já marcado uma manifestação para o dia 01 de julho, em frente ao Ministério do Trabalho, em
Lisboa.

Para os sindicatos, o Governo tem que promover a contratação coletiva, mas não apresenta nenhuma
medida nesse sentido, deixando os trabalhadores “completamente desamparados”.

Os hotéis têm, pelo menos, 15.000 trabalhadores em falta este verão, mas o problema é global, indicou
também a AHP à Lusa, defendendo que o Estado deve repensar o “custo” associado a cada profissional.
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“Nós fizemos o último balanço em novembro, na altura do congresso, e se pecámos foi por defeito. Na
altura tínhamos dito que só para a hotelaria, diretamente, para o momento, as estimativas eram e
15.000 trabalhadores diretos”, afirmou a vice-presidente executiva da AHP à Agência Lusa.

Apesar de ressalvar que o número pode já não estar atualizado, Siza Vieira referiu que face ao nível da
procura e à expectativa de taxas ocupação, “é natural que ainda tenha crescido mais”.

No entanto, a carência de recursos humanos na hotelaria não é uma questão verificada apenas em
Portugal.

Para a vice-presidente executiva da AHP, mesmo que os salários continuem a aumentar, a hotelaria vai
continuar a ter dificuldade em cativar mão-de-obra, uma vez que “a carga de trabalho é pesada”.

Assim, conforme considerou, “é preciso gostar”, mas também ter um plano de carreira e um “outro tipo
de salário emocional”, com recompensas e maior equilíbrio, acrescentando que este é um “momento de
viragem”.

Cristina Siza Vieira defendeu ainda o recurso à emigração, a mobilidade entre trabalhadores, a entrada
em vigor dos acordos com a CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e o recurso a
trabalhadores estudantes.

Em 21 de novembro de 2021, a Associação da Hotelaria e Restauração (AHRESP) disse que faltavam
mais de 40.000 trabalhadores no setor turístico.
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POSTAL

16/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Falta de trabalhadores na hotelaria já deve ultrapassar os 15.000
e é problema global, lembra a AHP - Postal do Algarve
Para a vice-presidente executiva da AHP, mesmo que os salários continuem a aumentar,
a hotelaria vai continuar a ter dificuldade em cativar mão-de-obra, uma vez que “a carga
de trabalho é pesada”.Para a vice-presidente executiva da AHP, mesmo que os salários
continuem a aumentar, a hotelaria vai continuar a ter dificuldade em cativar mão-de-
obra, uma vez que “a carga de trabalho é pesada”.

A hotelaria acredita que a falta de mão-de-obra já ultrapasse os 15.000 trabalhadores estimados em
2021, mas este é um problema global, lembra a AHP, defendendo que o Estado repense o “custo”
associado a cada profissional.

“Nós fizemos o último balanço em novembro, na altura do congresso [da AHP], e se pecámos foi por
defeito. Na altura tínhamos dito que só para a hotelaria, diretamente, para o momento, as estimativas
eram e 15.000 trabalhadores diretos”, afirmou a vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de
Portugal (AHP), Cristina Siza Vieira, em declarações à Lusa, em Lisboa.

Apesar de ressalvar que o número pode já não estar atualizado, Siza Vieira referiu que face ao nível da
procura e à expectativa de taxas ocupação, “é natural que ainda tenha crescido mais”.

No entanto, a carência de recursos humanos na hotelaria não é uma questão verificada apenas em
Portugal.

“Espanha diz que faltam 150.000, França 350.000 e Itália 250.000. O Reino Unido está a braços com
uma das maiores crises de sempre por causa do ‘Brexit’ e da fuga de emigrantes. Os EUA queixam-se da
mesma coisa. Miami está mesmo na rutura”, apontou.

Segundo a associação, isto prende-se com o aumento da carga de trabalho, causando um desequilíbrio
entre a vida profissional e pessoal, embora sublinhe que os salários também aumentaram.

A isto soma-se o “inverno demográfico”, com o nascimento de menos bebés em Portugal, bem como a
pandemia de covid-19, que levou os profissionais para outros setores.
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“A hotelaria sacrifica muito os nossos tempos livres. A hotelaria trabalha quando os outros estão em
lazer. Depois havia também a situação dos salários baixos para a carga de trabalho, mas estão a
crescer. As pessoas trabalham mais e ganham mais. Há menos pessoas, por isso, ganham mais”,
apontou.

Para a vice-presidente executiva da AHP, mesmo que os salários continuem a aumentar, a hotelaria vai
continuar a ter dificuldade em cativar mão-de-obra, uma vez que “a carga de trabalho é pesada”.

Assim, conforme defendeu, “é preciso gostar”, mas também ter um plano de carreira e um “outro tipo
de salário emocional”, com recompensas e maior equilíbrio, acrescentando que este é um “momento de
viragem”.

Cristina Siza Vieira defendeu ainda o recurso à imigração, a mobilidade entre trabalhadores, a entrada em
vigor dos acordos com a CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e o recurso a
trabalhadores estudantes.

Entretanto, na quarta-feira, o Governo aprovou um regime de facilitação para a emissão de vistos em
Portugal para os Cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP).

Em conferência de imprensa, após o Conselho de Ministros, na quarta-feira, a ministra Adjunta e dos
Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, avançou que vai passar “a haver uma facilitação da
emissão” no âmbito da concessão dos vistos de curta duração de estada temporária e vistos de
residência para cidadão abrangido pelo acordo da CPLP.

“O consulado pode consultar diretamente o sistema de informação Schengen. Em consequência do
âmbito da concessão do visto de estada temporária e visto para cidadão estrangeiro dispensa-se agora
o parecer prévio do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que a lei atribui”, explicou a ministra.

Para o cidadão abrangido pelo acordo CPLP e que já se encontre em Portugal, a proposta de lei prevê “a
possibilidade de requer a autorização de residência temporária em território nacional” e os titulares do
visto de estada temporária ou que tenham entrado legalmente em Portugal podem requer no país a
autorização de residência CPLP, indicou a governante.

Em reação também na quarta-feira, Cristina Siza Vieira disse à Lusa que as medidas aprovadas para a
facilitação de imigração são “fundamentais” para o setor, mas alertou que é preciso eliminar a
intervenção do SEF.

“É o primeiro passo para implementar o acordo de mobilidade no âmbito da CPLP”, indicou, apontando
que esta simplificação “no âmbito do perímetro da CPLP era fundamental e deveria apenas verificar-se
aquelas condições básicas, uma promessa de contrato de trabalho, a prova de residência e o certificado
de registo criminal limpo”.

A vice-presidente executiva da AHP sublinhou que “o trabalho é de desburocratizar e eliminar a
intervenção do SEF”, reconhecendo que “já foi um bocadinho tarde, mas mais vale tarde do que nunca.
Para este verão já é bastante complexo, as medidas poderão estar no terreno, mas a vinda dos
cidadãos da CPLP é que pode não ser tão rápida”, referiu.

No que se refere às soluções para mitigar a falta de trabalhadores no setor, a AHP sublinhou ainda que o
“custo de um trabalhador para a empresa é pesadíssimo”, devendo o Estado repensar esta questão.

A AHP acredita que “ainda há muito a fazer por parte das empresas” e que a solução também pode
passar pela adaptação do trabalho aos colaboradores, apesar das dificuldades que isto pode trazer para
as cadeias hoteleiras.

“O salário é um indicador de referência, mas também há um certo ‘glamour’ que um chefe tinha e tem e
um ‘garçon’ não tem. Estas [profissões do setor da hotelaria], às vezes, são funções transitórias, o que
também traz muitas dificuldades para as empresas […]. Não sei, muito bem, quais as soluções do
cardápio, mas estamos num momento de viragem e vão surgir muitas oportunidades”, concluiu.

Os hotéis apresentam uma taxa de ocupação entre 40% e 59% para os meses de junho a setembro,

57/72



penalizada, sobretudo, pela região Centro, segundo um inquérito da AHP, divulgado em 06 de junho.

Em 21 de novembro de 2021, a Associação da Hotelaria e Restauração (AHRESP) disse que faltavam
mais de 40.000 trabalhadores no setor.

Na mesma altura, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) admitiu, em entrevista à
agência Lusa, que o problema de falta de recursos humanos é uma realidade no setor, onde até à
pandemia até estava a ser ‘sexy’ trabalhar, mas que desde então ficou “congelado”.

Na quarta-feira, em reação às medidas do Governo, a CTP aplaudiu o decidido, mas alertou para a
necessidade de desburocratizar a administração pública.

Em resposta escrita à Lusa, a CTP disse congratular-se “com a medida anunciada pelo Governo de
criação do visto para a procura de trabalho, que permite aos estrangeiros entrarem e permanecerem no
nosso país durante seis meses, e a eliminação do regime de quotas para a imigração”.

No entanto, alertou o presidente da CTP, Francisco Calheiros, “para que esta medida seja efetiva é
necessário que as estruturas da administração pública que terão responsabilidades nesta matéria
estejam devidamente desburocratizadas e que sejam céleres na tomada de decisão, por forma a
evitarem-se os problemas que existiram, por exemplo, com a emissão excecional de vistos aos cidadãos
ucranianos oriundos do conflito armado”.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

16/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3300

REACH: 35000

Turismo em abril acima de nível pré-pandemia
Mais hóspedes, dormidas e receitas do que em 2019

59/72



60/72



CORREIO DA MANHÃ

16/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Crescimento brutal
Dados revelados ontem mostram aumento de passageiros superior a 500 % , entre
janeiro e abril
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DN

16/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUTE SIMAO

FAV: 5

AVE: € 1743

REACH: 4100

Turismo em abril supera níveis pré-pandemia
Quarto mês do ano contou com mais hóspedes, dormidas e receitas nos alojamentos
turísticos do que no mesmo mês de 2019.
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DN

16/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CÉU NEVES

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 4100

“É mais difícil fazer o passe para as Berlengas do que comprar
um bilhete de avião”
As ilhas de Peniche atraem milhares de pessoas, 65 mil por ano e mais de metade no
verão.
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PÚBLICO

16/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3800

REACH: 15000

Turismo recuperou na Páscoa e ultrapassou ritmo de actividade
anterior à pandemia
O sector do alojamento turístico recuperou em Abril de uma forma expressiva em relação
a dois anos marcados pela pandemia, conseguindo ultrapassar, nesse mês da Páscoa, os
níveis de actividade registados em 2019, mostram dados ontem divulgados pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE)
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JORNAL I

16/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 902

REACH: 14000

Movimento de passageiros perto dos níveis de 2019
Os aeroportos nacionais movimentaram-se de 4,9 milhões de passageiros e 18,3 mil
milhões de carga e correio em abril deste ano
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SIC NOTÍCIAS

15/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DO MEIO-

DIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 82236

REACH: -1

Há um reforço de inspetores do SEF para tentar aliviar as longas
filas no Aeroporto de Faro
Há um reforço de inspetores do SEF para tentar aliviar as longas filas no Aeroporto de
Faro

Há um reforço de inspetores do SEF para tentar aliviar as longas filas no Aeroporto de Faro
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