
SUL INFORMAÇÃO

07/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Há falta de trabalhadores no turismo e pouco consenso sobre as
soluções
Época alta já começou, com hotéis e restaurantes a precisar ainda de trabalhadores

O problema é assumido por todos: há falta de trabalhadores para o turismo, quando já está a começar a
época alta. Só que, nas soluções, não há consenso. A Região de Turismo está em Marrocos a tentar
captar mão de obra, o Sindicato diz que o “remédio” passa por aumentar os salários, mas a Associação
dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) garante que hoje se paga muito mais,
embora haja pessoas que se «recusam» a trabalhar.

Quanto à «visita de intercâmbio» da RTA a Marrocos, começou esta segunda-feira, 5 de Julho, e durará
até sexta-feira próxima.

Depois, segundo a Região de Turismo do Algarve, segue-se uma visita com os mesmos objetivos a Cabo
Verde (de 12 a 15 de Julho).

As duas visitas, em parceria com a Missão em Portugal da Organização Internacional para as Migrações
(OIM Portugal), têm um claro objetivo: dar «rápida resposta à contratação de recursos humanos para o
setor do turismo no Algarve» – e também para a agricultura.

João Fernandes, presidente da RTA, assume que a falta «de mão de obra é, atualmente, a principal
dificuldade do turismo algarvio», um diagnóstico partilhado por hoteleiros, dirigentes associativos e
sindicalistas.

Numa conferência de imprensa realizada em meados de Junho, Tiago Jacinto, coordenador do Sindicato
da Hotelaria do Algarve, considerou que a carência de trabalhadores se deve a uma «conjugação de
fatores», com os «baixos salários» à cabeça.
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«O problema é a falta de condições que as empresas estão a oferecer aos trabalhadores, em termos
remuneratórios, que é perto do salário mínimo, ou a desregulação dos horários que não permitem a
conciliação entre a vida profissional e pessoal. Há trabalhadores que nunca tiveram férias com os filhos»,
ilustrou.

A degradação do trabalho em hotelaria, assumiu o sindicalista, «não é difícil de perceber quando temos,
na cozinha, um trabalhador que não tem formação nenhuma na área».

«A qualidade do serviço está a descer todos os dias e isso depois nota-se pelas reclamações que os
clientes apresentam», adiantou.

Apesar de não «descurar» a hipótese de recrutar trabalhadores no estrangeiro, Tiago Jacinto fala do
reverso da medalha.

«Há toda uma estratégia montada para baixar salários e depois, alegando que não há trabalhadores, ir
buscá-los ao estrangeiro para os explorar ainda mais, porque vêm numa situação mais fragilizada»,
disse.

Em relação a isto, a Região de Turismo, pela voz do presidente João Fernandes, garante que o objetivo
destas visitas passa por conseguir a «regulação de acordos de mobilidade que assegurem boas
oportunidades para trabalhadores migrantes e que certifiquem o respeito pelos direitos humanos,
combatendo o risco de exploração laboral e a exposição a riscos de tráfico humano».

A questão dos salários é uma das que maior debate gera entre trabalhadores e entidades patronais.

O Sindicato da Hotelaria vê no aumento dos ordenados a chave para resolver o problema da falta de
mão de obra, mas Hélder Martins, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA), contra-argumenta.

«Também temos de pensar quanto custa um empregado: se pagarmos 1000 euros, quanto é que ele
vai custar à empresa? Isto tem a ver com a política fiscal que também não ajuda. Agora, que hoje se
está a pagar mais 15, 20 ou 30% não há a mínima dúvida», disse, ao Sul Informação.

De resto, segundo este responsável, que também é diretor do Hotel Rural Quinta do Marco, em Santa
Catarina da Fonte do Bispo (Tavira), hoje «não se contrata ninguém a querer ganhar o salário mínimo».

«Tem de haver um repensar da atividade: tem de haver uma política de habitação que fixe as pessoas,
uma política fiscal que não pense só em receber, receber, porque, no fundo, a empresa é uma entidade
que é feita para gerar emprego, ter um serviço e também ter uma parte lucrativa», considerou.

Com a pandemia, houve a saída de centenas de trabalhadores dos setores do turismo e da restauração.
Muitos foram para as «grandes superfícies», diagnostica Hélder Martins, e outros para «as Câmaras
Municipais». Apesar deste diagnóstico, também nos hipermercados e nas autarquias falta mão-de-obra.

Mas, no meio de tanta carências, também há exceções.

Em Quarteira, há um hotel – o D. José – que tem o quadro de pessoal «cheio» (também com a ajuda
dos alunos da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve).

2/40



Ao Sul Informação, o diretor João Soares explicou que, além de ter «aumentado os salários», também
deu «apoios à habitação, arredando alguns apartamentos para os trabalhadores» e alargou os seguros
de saúde.

«A inflação está a subir e a carestia de vida atinge todos», considerou.

O também delegado regional da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) assume, contudo, que a falta
de mão de obra é «um problema grave da região».

«Vai ser uma dificuldade este Verão, claro, mas acredito que o Algarve irá conseguir ultrapassá-la»,
concluiu.

Não se sabe é se a iniciativa da RTA, de ir diretamente a Marrocos e Cabo Verde para tentar captar mão-
de-obra, terá efeitos práticos, pelo menos nesta época turística.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PAULO RIBEIRO PINTO

FAV: 4

AVE: € 3620

REACH: 3700

Efeitos da guerra chegam mais tarde, avisa Católica
A economia portuguesa deverá ter registado uma contração de 0,8% no segundo
trimestre deste ano, depois do crescimento inesperado no arranque do ano. A taxa de
inflação deverá chegar aos 7,5%
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CORREIO DA MANHÃ

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • FRANCISCA GENÉSIO

FAV: 2

AVE: € 6670

REACH: 66000

Dez aeroportos portugueses em risco de parar
Trabalhadores da aviação não aceitam redução de 30% dos salários
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POSTAL

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

O novo aeroporto de Lisboa A falta de mão-de-obra na hotelaria
O trabalho precário
Por Elidérico Viegas
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POSTAL

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve procura solução em Marrocos e Cabo Verde
Há turistas, mas falta gente para trabalhar no turismo
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JORNAL DO ALGARVE

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 840

REACH: -1

Falta de recursos humanos levam RTA a apostar na migração
laboral
A Região de T urismo do Algarve (RT A) e a Missão em Portugal da Organização
Internacional para as Migrações (OIM Portugal) realizam visitas de intercâmbio a
Marrocos, até 8 de julho, e a Cabo Verde, de 12 a 15 de julho,
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JORNAL DO ALGARVE

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Ampliação do porto de Portimão tem ‘luz verde’
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deu um parecer “favorável” para que o porto
de Portimão possa receber navios de cruzeiro de maior dimensão, mas o projeto fica
“condicionado” à realização prévia de um levantamento arqueológico subaquático
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CORREIO DA MANHÃ

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • FRANCISCA GENÉSIO

FAV: 2

AVE: € 6670

REACH: 66000

ANA culpa companhias por voos cancelados
Thierry Ligonnière rejeita ideia de redução da capacidade da Portela
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JORNAL DE NEGÓCIOS

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PAULO RIBEIRO PINTO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Portugal é dos países onde o duplo emprego mais cresce
Entre o primeiro trimestre do ano passado e o mesmo período deste ano, o número de
trabalhadores com um segundo emprego aumentou para 247,8 mil pessoas, um
crescimento de 23%. As horas trabalhadas também tiveram das maiores subidas da
União Europeia.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 3

AVE: € 4800

REACH: 3700

ANA não vai reduzir capacidade para estabilizar operação em
Lisboa
Apesar do cancelamento diário de vários voos no aeroporto de Lisboa, o CEO da ANA
considera que não é necessária uma redução da capacidade para estabilizar a operação,
como fizeram já alguns aeroportos europeus.
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JORNAL I

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • AEROPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 3

AVE: € 7010

REACH: 14000

ANA reconhece problemas “graves” de constrangimentos, TAP
mais penalizada
Concessionária admite também que os cancelamentos são responsabilidade das
companhias.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

ANA descarta culpas e pede decisões a Governo e partidos para
aeroporto
Thierry Ligonnière, CEO da ANA, e José Luís Arnaut, presidente da gestora
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JORNAL DE NOTÍCIAS

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2475

REACH: 35000

AR rejeita censura mas faz mira a erros do Governo
Direita trocou ataques em dia de moção ao Governo. PS salientou trabalho feito e virou
teste contra o PSD
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PÚBLICO

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Atrasos, cancelamentos e perda de bagagem: como lidar com o
caos nos aeroportos
Lei protege consumidores em certos casos. As indemnizações podem chegar aos 1400
euros, se as bagagens forem perdidas
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PÚBLICO

07/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Saída de António Ramalho “ajuda nos desafios que agora o Novo
Banco enfrenta”
Saiu do Ministério das Finanças em Março e para trás deixou um Orçamento do Estado
pronto a executar. Ex-ministro recorda algumas dificuldades sentidas no seu mandato
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RÁDIO COMERCIAL

07/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Mais de 40 voos cancelados esta quinta-feira em Portugal - Rádio
Comercial
O aeroporto de Lisboa continua a ser o mais afetado.

Pode ser um dia ainda mais complicados nos aeroportos portugueses, onde já foram cancelados mais de
40 voos esta quinta-feira.

Em lisboa estão cancelados mais de 30 voos, 18 chegadas e 13 partidas, a maioria da TAP.

No aeroporto do Porto, foram canceladas nove ligações aéreas, 5 chegadas e 4 partidas.

Em Faro há registo de dois voos cancelados esta quinta-feira.
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TSF ONLINE

07/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

Posição de Montenegro ″quebra consenso para regionalização a
curto prazo″
Marcelo afirma que é ″muito importante″ que todos os partidos tenham uma
″colaboração especial″ com o Presidente.

Marcelo Rebelo de Sousa garante que não vai intervir no processo de regionalização, que considera ser,
sobretudo, dos partidos, mas reconhece que chamou a atenção para o facto de o processo de
descentralização "estar a deslizar" e considera que a posição do novo líder do PSD, Luís Montenegro,
vem quebrar o "consenso para uma regionalização a curto prazo".

"Esta posição do PSD é diferente da que tinha no ciclo de liderança anterior. São dois partidos muito
importantes para a regionalização. É um dado novo que quebra um consenso para uma regionalização a
curto prazo, vamos ver quais são as consequências disso. Se o processo se atrasar muito pode atrasar
um processo regionalizador que implicaria ainda a parte financeira, orgânica e a definição do mapa antes
de se avançar para a fase do referendo", alertou Marcelo, no CCB, em Lisboa, após um encontro com o
líder do CDS, Nuno Melo.

Antes, o chefe de Estado esteve presente numa cerimónia em que condecorou a Polícia de Segurança
Pública com a Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, a mais relevante
condecoração portuguesa.

Sobre a possível "colaboração especial" com Montenegro, o Presidente afirma que é "muito importante"
que todos os partidos tenham essa relação com Marcelo.

"O facto de isso ter sido acentuado pode permitir o que acho que era normal com os partidos",
esclareceu o Presidente da República.

Sobre o caos no aeroporto de Lisboa, o chefe de Estado considera que é reflexo daquilo que se passa
um pouco por todo o mundo e que é preocupante.

"Os aeroportos ainda não conseguiram reajustar-se a esta fase pós-pandemia e a este aumento
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repentino de turismo, não é um caso português apenas. Foi dispensado pessoal num momento em que
a pandemia fez parar a atividade e a reorganização nesse setor está a ser impactante", defendeu o chefe
de Estado.

Questionado sobre se já falou com Pedro Nuno Santos, Marcelo disse esperar ter uma audiência com o
primeiro-ministro.

"Veremos sobre o que falaremos nessa altura", acrescentou.
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BARLAVENTO

06/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 610

REACH: -1

Turismo do Algarve busca mão de obra em Cabo Verde e
Marrocos
A Região de T urismo do Algarve (RT A) e a Missão em Portugal da Organização
Internacional para as Migrações (OIM Portugal) realizam visitas de intercâmbio a
Marrocos, de 5 a 8 de julho, e a Cabo Verde, de 12 a 15 de julho, para promoverem «a
boa gestão da migração laboral e a rápida resposta à contratação de recursos humanos
para o sector do turismo no Algarve»
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BARLAVENTO

06/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

CCDR quer Porto de Portimão como referência do turismo de
cruzeiros
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada aprova obras de
alargamento da bacia do Porto de Portimão, no Arade. Projeto que remonta há seis anos,
vai permitir duplicar o tráfego
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