
TSF ONLINE

20/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 5760

REACH: 40244

No turismo algarvio trabalha-se 12, 14 ou 16 horas por dia para
ganhar mais uns tostões
Os salários baixos e cargas horárias intensas são o dia a dia de quem trabalha na
hotelaria.

As dificuldades em recrutar pessoas para trabalhar no turismo algarvio ficam bem patentes nas palavras
de João.

"Atualmente estamos a contratar uma média de 6 pessoas por semana", conta. Há uns anos, a empresa
de trabalho temporário para a qual trabalha, e onde é o responsável pela área de housekeeping,
(serviços de limpezas em quartos e áreas comuns de hotéis e apartamentos turísticos) contratava para
essa área o mesmo número de pessoas por dia.

A falta de alojamento para esses funcionários, que muitas vezes vêm de outros locais do país ou são
imigrantes, é um dos problemas com que se debate o setor. João lembra-se de uma funcionária lhe ter
contado que dormiu um Verão inteiro numa varanda e pagou por isso ao proprietário, como se fosse um
quarto normal.

Mas os baixos ordenados propostos pelos patrões, que nestas tarefas não ultrapassam o salário mínimo
nacional, são outro problema que não ajuda a encontrar gente para trabalhar no setor.

Além disso, "também é um trabalho muito agressivo ao nível de carga horária", defende. Por esse
motivo, houve profissionais da área que, depois e terem ficado desempregados durante a pandemia,
optaram por outras áreas. Ou ainda estão a ganhar o subsídio de desemprego, porque não compensa
voltar a trabalhar no setor.

Ana, a responsável na mesma empresa pelas governantas e empregadas de limpeza dos quartos,
lembra que há funcionários a realizar tarefas muito para além da sua hora de serviço.

Na sua área e em muitos setores da hotelaria, conhece-se o horário de entrada, mas nem sempre o de
saída.
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"Chegam a trabalhar 12, 14, 16 horas. A fazer dois horários num dia só", adianta. Não só porque há
falta de gente, mas porque" elas, coitadas, as mais necessitadas, precisam de ganhar mais e sujeitam-se
a essas cargas horárias".

Nos apartamentos e hotéis, alguns de 5 estrelas, os funcionários deparam-se também com trabalhos e
situações cada vez piores. "Os hóspedes deixam as casas imundas, as crianças podem fazer tudo, que
está tudo bem", critica.As trabalhadoras, que levariam duas horas a limpar as casas, gastam o dobro do
tempo. "Porque está tudo imundo", garante.

João considera que, de futuro, a hotelaria tem que se reinventar. Além de pagar salários mais altos terá
de ter horários mais adequados. "Esta nova geração millennials pretende usufruir mais da vida pessoal, e
isso tem que ser pensado pelos departamentos de recursos humanos das unidades hoteleiras", conclui.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

20/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SUSANA PAULA

FAV: 3

AVE: € 4800

REACH: 3700

Atividade económica trava há três meses consecutivos
Desde março, após a invasão da Ucrânia e a subida de preços, que o indicador de
atividade económica está a travar. Dados do INE mostram consumo e investimento
também a abrandar nos últimos meses. Eurostat confirma inflação recorde em junho.
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TVI

19/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 101482

REACH: -1

E estes incêndios podem também ter impacto no turismo
E estes incêndios podem também ter impacto no turismo

E estes incêndios podem também ter impacto no turismo
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DN

20/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • EM FOCO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 4100

8 Protagonistas analisam o estado da Nação
8 Protagonistas analisam o estado da Nação
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JORNAL DE NEGÓCIOS

20/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 5

AVE: € 4800

REACH: 3700

Aeroportos do Porto e Madeira já superam tráfego pré-covid
Em junho, o número de passageiros transportados de e para os aeroportos portugueses
ficou a 2,9% de recuperar os níveis de 2019, mas os do Porto e da Madeira já registaram
crescimentos de 0,7% e 28%, respetivamente.
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JORNAL I

20/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • GOVERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARTA F. REIS

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

PS fala em esperança, oposição dá cartão vermelho
País vai hoje ser analisado em raio-x.
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PÚBLICO

20/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Maioria defende remodelação no Governo
O executivo ainda não está há quatro meses no poder, mas 56% dos inquiridos pelo
Cesop já pedem remodelações. T emido e Pedro Nuno apontados como os mais
remodeláveis
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JORNAL DE NOTÍCIAS

20/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 6330

REACH: 35000

Falta de professores, caos no SNS e incêndios agitam debate da
nação
António Costa e o seu Governo estarão hoje no Parlamento para fazer o debate sobre o
estado da nação
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JORNAL DE NOTÍCIAS

20/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 35000

Turismo quase normal | A Igreja de Jesus é a das pedras vivas
Por: Nuno Botelho | Fernando Calado Rodrigues

20/25



CORREIO DA MANHÃ

20/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 47

PROGRAMA • A FECHAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

“É ABSURDO NÃO TER UMA REDE FERROVIÁRIA”
João Dias Coelho, presidente da organização ambientalista GEOT A, sobre o novo
aeroporto
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CORREIO DA MANHÃ

20/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 47

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

TEMPO DE ESPERA CAI
AEROPORTOS
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JORNAL DE NOTÍCIAS

19/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 109166

Turismo do Algarve deixa apelo aos visitantes
Como "A Natureza não tira férias", o T urismo do Algarve criou uma iniciativa para
incentivar o turismo sustentável. A campanha que se prolonga até setembro é visível em
anúncios de rua, postos de turismo e redes sociais.

Como "A Natureza não tira férias", o Turismo do Algarve criou uma iniciativa para incentivar o turismo
sustentável. A campanha que se prolonga até setembro é visível em anúncios de rua, postos de turismo
e redes sociais.

O Turismo do Algarve lançou uma campanha neste verão, para que os turistas sejam ecologicamente
sustentáveis e conscientes das alterações climáticas enquanto fazem férias na região. A mensagem está
exposta em anúncios de rua e em panfletos biodegradáveis e plantáveis, disponíveis nos postos de
turismo e nas redes sociais.

Disponível em português, inglês e espanhol, a campanha sob o mote de " A Natureza não tira férias" está
aliada ao símbolo de uma abelha, espécie mundialmente conhecida como afetada gravemente pelas
alterações climáticas e símbolo da fragilidade dos ecossistemas.

O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, deixa um alerta em comunicado para a delicadeza
da região a nível ambiental e apela a que a biodiversidade seja respeitada, de modo a "manter o Algarve
com uma oferta rica e atrativa".

Adicionalmente, para proporcionar ferramentas que encorajem o comportamento ecológico dos turistas,
foi criado um micro-site tempodecuidar.visitalgarve.pt com doze dicas sustentáveis que devem ser
adotadas, com vista a respeitar o meio envolvente.

Esta ação de sensibilização é extremamente importante, porque o turismo, "como pilar da economia da
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região, tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa consciência", afirma o presidente daquele
organismo.

A decorrer até setembro, esta é a primeira de três campanhas que visam a proteção do Ambiente e que
serão lançadas até ao final do ano. As iniciativas surgem aliadas ao Plano Intermunicipal de Adaptação às
Alterações Climáticas do Algarve (PIAAC-AMAL).
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JORNAL DE
MONCHIQUE

19/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo do Algarve lança campanha para turismo sustentável
A Região de T urismo do Algarve (RT A) lançou a campanha “A Natureza não tira férias”,
dedicada à sensibilização para um turismo sustentável. A iniciativa arrancou ontem, dia
18 de julho, e prolongar-se-á até setembro “apelando a que as boas práticas sejam
mantidas por todos, mesmo em período de férias”.

 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) lançou a campanha “A Natureza não tira férias”, dedicada à
sensibilização para um turismo sustentável. A iniciativa arrancou ontem, dia 18 de julho, e prolongar-se-á
até setembro “apelando a que as boas práticas sejam mantidas por todos, mesmo em período de
férias”.

Segundo o organismo regional, a campanha é “destinada aos turistas que visitam a região”, estando
presente nas redes sociais com “três spots de 20 segundos para as redes sociais”, “posts e stories
patrocinados”, “anúncios e displays em sites direcionados para o público-alvo”. A RTA também
disponibiliza “um microsite – tempodecuidar.visitalgarve.pt – com 12 dicas sobre comportamentos
amigos do ambiente que devem ser adotados pelos turistas em férias e outras informações sobre a
sustentabilidade no Algarve, inscritas nos documentos orientadores para a adaptação às alterações
climáticas (Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas) e no site algarveadapta.pt”.
Estas informações também podem ser encontradas “em ecoflyers nos postos de turismo, impressos em
papel de sementes que pode ser plantado depois de lido”.

O organismo afirma que o mote “A Natureza não tira férias. Algarve, tempo de cuidar” é uma “call-to-
action para que os turistas não relaxem no que à sustentabilidade diz respeito, pois é tempo de cuidar do
planeta”. “A assinatura é acompanhada pela representação de uma abelha, símbolo de trabalho e
sustentabilidade ambiental, conhecida por estabelecer o equilíbrio necessário na natureza”, acrescenta a
RTA.

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, declara que “a necessidade de
reforçar um sentimento coletivo de proteção da herança natural dos territórios e da riqueza da sua
biodiversidade é vital”. ” A região depara-se com questões ambientalmente sensíveis que podem influir
negativamente, ou até mesmo comprometer, a estratégia de desenvolvimento do destino. É por isso
fundamental consciencializar e encorajar a população a contribuir ativamente, através das suas ações,
para mitigar estas questões”, declarou. O dirigente acrescentou que “o turismo, como pilar da economia
da região, tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa consciência”.

A RTA informa que “esta é apenas a primeira campanha integrada no projeto «Adaptation with
Knowledge, Climate Change», financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, que tem
como principal objetivo melhorar a resiliência e a capacidade de resposta do Algarve face às alterações
climáticas, criando as bases de apoio necessárias à implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação
às Alterações Climáticas do Algarve (PIAAC-AMAL)”.

O organismo regional acrescenta que haverá “mais duas campanhas até ao fim do ano: uma dirigida ao
trade, também a desenvolver pela RTA, e outra destinada aos residentes da região, a cargo da AMAL –
Comunidade Intermunicipal do Algarve, entidade que juntamente com The Norwegian Association of
Local and Regional Authorities (KS) e a RTA completa o grupo de parceiros deste projeto”.

(Link)
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https://www.jornaldemonchique.pt/turismo-do-algarve-lanca-campanha-para-turismo-sustentavel/

