
RTP 1

02/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 124693

REACH: -1

No Algarve existem 75 praias com o risco de derrocada
No Algarve existem 75 praias com o risco de derrocada

No Algarve existem 75 praias com o risco de derrocada
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CORREIO DA MANHÃ

03/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

Hotéis poupam água com toalhas e lençóis
Região de T urismo do Algarve propõe medidas aos empreendimentos turísticos para
enfrentar seca
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RTP 1

03/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 249385

REACH: -1

A volta de Verão chega ao Algarve
A volta de Verão chega ao Algarve

A volta de Verão chega ao Algarve
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A BOLA

03/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • MOTOCICLISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: 24000

Algarve inaugura Mundial de velocidade de 2023
FIM ‘entregou’ a Portimão a primeira prova do Mundial de MotoGP
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CORREIO DA MANHÃ

03/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 31

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 630

REACH: 66000

Mundial de MotoGP arranca no Algarve
Circuito de Portimão recebe a prova de 2023 entre 24 e 26 de março
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PÚBLICO

03/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 36

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1840

REACH: 15000

GP de Portugal vai passar a ser o primeiro do Mundial de MotoGP
Será o quarto ano consecutivo que o Algarve acolhe a maior competição mundial de
motociclismo de velocidade
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DN

03/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 315

REACH: 4100

Breve 1
MotoGP. Algarve abre Mundial 2023
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RTP 1

02/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 36484

REACH: -1

O Autódromo Internacional do Algarve vai receber o primeiro
Grande Prémio de Moto GP
O Autódromo Internacional do Algarve vai receber o primeiro Grande Prémio de Moto GP

O Autódromo Internacional do Algarve vai receber o primeiro Grande Prémio de Moto GP
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TSF ONLINE

02/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

Ano turístico pode ultrapassar receitas de 2019
Secretária de Estado do T urismo lembra que Banco de Portugal prevê subida de mais de
4%.

A secretária de Estado do Turismo está otimista e espera um ano ainda melhor do que 2019, a julgar
pela atividade do setor em agosto. Há dois anos, Portugal teve o melhor ano turístico de que há
memória em termos de receitas. O setor turístico atingiu os 18,7 mil milhões de euros. "Depois de dois
anos muito difíceis para o setor, temos muito boas expectativas", admite Rita Marques. "Temos todas as
condições para fechar 2022 com valores de receita que ultrapassarão as de 2019", adianta. A
responsável pelo turismo lembra que recentemente o Banco de Portugal reviu em alta os valores e
aponta para uma subida de 4,2% na receita em relação a 2019.

No entanto, apesar destas boas perspetivas, o setor debate-se com a falta de mão de obra. Os
trabalhadores queixam-se dos baixos salários pagos na hotelaria e das horas infindáveis de trabalho.

Rita Marques admite que os ordenados no turismo são baixos e é preciso que patrões e sindicatos
cheguem a consensos. "Quando comparado com outros setores de economia [o turismo] paga menos
bem e estatisticamente isso é facilmente comprovado", subscreve. No entanto, acredita que os
empresários "têm vindo a assumir o compromisso de pagar melhor". A secretária de estado do Turismo
espera também que "a Confederação do Turismo e outras associações representativas do setor,
juntamente com sindicatos, possam evoluir favoravelmente nos acordos coletivos de trabalho".

Recentemente uma comitiva que integrou hoteleiros do Algarve deslocou-se a Cabo Verde e Marrocos,
no sentido de auscultar as entidades da região sobre a possibilidade de trazer mão de obra destes países
para Portugal e de agilizar a concessão de vistos.
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RTP 1

03/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 124693

REACH: -1

65 praias do Algarve apresentam risco de derrocada das arribas
65 praias do Algarve apresentam risco de derrocada das arribas

65 praias do Algarve apresentam risco de derrocada das arribas
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EXECUTIVE DIGEST

03/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 3530

REACH: -1

Para poupar na luz e água, hotéis do Algarve pedem para
hospedes não colocarem toalhas e lençóis para lavar todos os
dias
Numa altura em que se vive em Portugal uma época de seca extrema, acompanhada por
uma crise energética à escala mundial provocada pelo conflito em solo ucraniano, os
hotéis no Algarve têm pedido aos hóspedes para não colocarem as suas toalhas e lençóis
para lavar todos os dias, por forma a poupar na luz e água,

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve disse ao ‘Correio da
Manhã’ que esta medida fica ao critério de cada unidade hoteleira e que, apesar de não representar uma
poupança significativa, é um começo.

Para além desta medida, a Região de Turismo do Algarve pediu às unidades hoteleiras para reduzirem ou
eliminarem as fontes ornamentais, para diminuírem a rega dos espaços verdes e evitar a renovação da
água nas piscinas.

Apesar da seca extrema que tem assolado o país, na região não estão equacionadas medidas para
redução do consumo para abastecimento humano.
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CMTV

03/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7068

REACH: -1

Os hotéis no Algarve vão começar a cortar nos gastos de água e
luz
Os hotéis no Algarve vão começar a cortar nos gastos de água e luz

Os hotéis no Algarve vão começar a cortar nos gastos de água e luz
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EXAME

03/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 4330

REACH: -1

Portugal precisa de 45 a 50 mil trabalhadores no setor do turismo
– Governo
A secretária de Estado do T urismo estimou hoje que Portugal precisa de 45 mil a 50 mil
trabalhadores no turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores de
países de língua portuguesa ao abrigo de um regime recentemente aprovado

Em declarações à Lusa, à margem de uma visita ao Algarve, Rita Marques adiantou que está a ser
preparada, para o último trimestre do ano, uma “missão empresarial” portuguesa para “garantir” que o
país possa receber trabalhadores destes países, com o enquadramento do novo regime de entrada e
permanência de trabalhadores em Portugal.

“O objetivo é levar uma comitiva de empresários portugueses que estejam à procura de reforçar os
mapas de pessoal, identificando trabalhadores dessas geografias que estejam interessados em vir para
Portugal […] e que os serviços consulares possam depois administrativamente despachar
favoravelmente os vistos e possamos trazer connosco os trabalhadores que pretendem ingressar neste
setor de atividade”, precisou.

Segundo a a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que esteve reunida com vários
representantes do setor do turismo no Algarve, a missão empresarial portuguesa, que conta com várias
áreas do Governo, como o “Trabalho, Negócios Estrangeiros e Economia”, deverá realizar-se no último
trimestre de 2022.

“Nesta altura em que há uma retoma pujante do setor do turismo, estamos a viver vários desafios e um
deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano”, referiu, adiantando que, durante o
encontro com empresários do setor, foi abordada a nova lei votada favoravelmente na Assembleia da
República em 21 de julho.

De acordo com a governante, a nova lei veio introduzir “alterações muitíssimo relevantes e substanciais
na emissão de vistos, designadamente no âmbito dos países que ratificaram o acordo da CPLP
[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]”.

Estimando que o país precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no setor para garantir a qualidade de
serviços no turismo, Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de
trabalhadores em Portugal “pode ser útil justamente para se poder importar capital humano”.
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No entanto, sublinhou, há a preocupação “de garantir que este capital humano também é
adequadamente formado e capacitado” para manter “uma prestação de serviços de excelência” no
setor, envolvendo nesta matéria as escolas de hotelaria e turismo nacionais.

Na agenda de Rita Marques esteve também uma visita a dois ‘resorts’ turísticos que estão na
“vanguarda” da eficiência hídrica na região do Algarve, outro dos temas que mereceu destaque durante a
sua deslocação à região, afetada por uma situação prolongada de seca que já levou a que começassem
a ser implementadas medidas de poupança de água.

Sublinhando que se está a “viver tempos de mudança no que toca aos recursos naturais” e que “a água
é um recurso precioso sem o qual não se consegue prestar um serviço de qualidade”, Rita Marques
sustentou que é preciso haver um compromisso em “desenvolver soluções inovadoras que garantam
que este recurso não é desperdiçado”.

“Os nossos empreendimentos turísticos e campos de golfe têm trabalhado de há uns anos a esta parte
nesta senda, nesta agenda, e o objetivo desta visita foi justamente conhecer entidades que
desenvolvem as melhores práticas no que à utilização da água diz respeito, para conhecer estas boas
práticas e poder inspirar outros operadores económicos a também usá-las”, justificou.

Segundo Rita Marques, as empresas municipais Infraquinta e Infralobo, que gerem os ‘resorts’ Quinta do
Lago e Vale do Lobo e têm implementado um leque de soluções para aumentar a eficiência hídrica, são
“dois exemplos do melhor que se faz em termos de gestão dos recursos hídricos”.

A visita destinou-se também a perceber como “podem ser adaptados transversal e universalmente pela
região do Algarve, pelos vários municípios e operadores económicos, mas também no contexto nacional
para outras regiões do país”, concluiu.

MHC // MAD
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ECONOMIA ONLINE

03/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

Portugal precisa de 45 a 50 mil trabalhadores no setor do
turismo, estima Governo
Rita Marques adiantou que está a ser preparada, para o último trimestre do ano, uma
“missão empresarial” portuguesa para “garantir” que o país possa receber
trabalhadores.

A secretária de Estado do Turismo estimou esta terça-feira que Portugal precisa de 45 mil a 50 mil
trabalhadores no turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores de países de língua
portuguesa ao abrigo de um regime recentemente aprovado.

Em declarações à Lusa, à margem de uma visita ao Algarve, Rita Marques adiantou que está a ser
preparada, para o último trimestre do ano, uma “missão empresarial” portuguesa para “garantir” que o
país possa receber trabalhadores destes países, com o enquadramento do novo regime de entrada e
permanência de trabalhadores em Portugal.

“O objetivo é levar uma comitiva de empresários portugueses que estejam à procura de reforçar os
mapas de pessoal, identificando trabalhadores dessas geografias que estejam interessados em vir para
Portugal […] e que os serviços consulares possam depois administrativamente despachar
favoravelmente os vistos e possamos trazer connosco os trabalhadores que pretendem ingressar neste
setor de atividade”, precisou.

Segundo a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que esteve reunida com vários
representantes do setor do turismo no Algarve, a missão empresarial portuguesa, que conta com várias
áreas do Governo, como o “Trabalho, Negócios Estrangeiros e Economia”, deverá realizar-se no último
trimestre de 2022.

“Nesta altura em que há uma retoma pujante do setor do turismo, estamos a viver vários desafios e um
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deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano”, referiu, adiantando que, durante o
encontro com empresários do setor, foi abordada a nova lei votada favoravelmente na Assembleia da
República em 21 de julho. De acordo com a governante, a nova lei veio introduzir “alterações muitíssimo
relevantes e substanciais na emissão de vistos, designadamente no âmbito dos países que ratificaram o
acordo da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]”.

Estimando que o país precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no setor para garantir a qualidade de
serviços no turismo, Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de
trabalhadores em Portugal “pode ser útil justamente para se poder importar capital humano”. No
entanto, sublinhou, há a preocupação “de garantir que este capital humano também é adequadamente
formado e capacitado” para manter “uma prestação de serviços de excelência” no setor, envolvendo
nesta matéria as escolas de hotelaria e turismo nacionais.

Na agenda de Rita Marques esteve também uma visita a dois resorts turísticos que estão na “vanguarda”
da eficiência hídrica na região do Algarve, outro dos temas que mereceu destaque durante a sua
deslocação à região, afetada por uma situação prolongada de seca que já levou a que começassem a
ser implementadas medidas de poupança de água.

Sublinhando que se está a “viver tempos de mudança no que toca aos recursos naturais” e que “a água
é um recurso precioso sem o qual não se consegue prestar um serviço de qualidade”, Rita Marques
sustentou que é preciso haver um compromisso em “desenvolver soluções inovadoras que garantam
que este recurso não é desperdiçado”.

“Os nossos empreendimento turísticos e campos de golfe têm trabalhado de há uns anos a esta parte
nesta senda, nesta agenda, e o objetivo desta visita foi justamente conhecer entidades que
desenvolvem as melhores práticas no que à utilização da água diz respeito, para conhecer estas boas
práticas e poder inspirar outros operadores económicos a também usá-las”, justificou.

Segundo Rita Marques, as empresas municipais Infraquinta e Infralobo, que gerem os ‘resorts’ Quinta do
Lago e Vale do Lobo e têm implementado um leque de soluções para aumentar a eficiência hídrica, são
“dois exemplos do melhor que se faz em termos de gestão do recursos hídricos”.

A visita destinou-se também a perceber como “podem ser adaptados transversal e universalmente pela
região do Algarve, pelos vários municípios e operadores económicos, mas também no contexto nacional
para outras regiões do país”, concluiu.
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JORNAL I

03/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Portugal “precisa de 45 a 50 mil trabalhadores”
PORTUGAL
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RÁDIO REGIONAL

03/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 970

REACH: -1

TURISMO: HÁ 50 MIL VAGAS PARA TRABALHADORES DOS PALOP
EM PORTUGAL | RÁDIO REGIONAL
A secretária de Estado do T urismo estimou hoje que Portugal precisa de 45 mil a 50 mil
trabalhadores no turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores de
países de língua portuguesa ao abrigo de um regime recentemente aprovado.

A secretária de Estado do Turismo estimou hoje que Portugal precisa de 45 mil a 50 mil trabalhadores no
turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores de países de língua portuguesa ao abrigo
de um regime recentemente aprovado.

Em declarações à Lusa, à margem de uma visita ao Algarve, Rita Marques adiantou que está a ser
preparada, para o último trimestre do ano, uma “missão empresarial” portuguesa para “garantir” que o
país possa receber trabalhadores destes países, com o enquadramento do novo regime de entrada e
permanência de trabalhadores em Portugal.

“O objetivo é levar uma comitiva de empresários portugueses que estejam à procura de reforçar os
mapas de pessoal, identificando trabalhadores dessas geografias que estejam interessados em vir para
Portugal […] e que os serviços consulares possam depois administrativamente despachar
favoravelmente os vistos e possamos trazer connosco os trabalhadores que pretendem ingressar neste
setor de atividade”, precisou.

Segundo a a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que esteve reunida com vários
representantes do setor do turismo no Algarve, a missão empresarial portuguesa, que conta com várias
áreas do Governo, como o “Trabalho, Negócios Estrangeiros e Economia”, deverá realizar-se no último
trimestre de 2022.

“Nesta altura em que há uma retoma pujante do setor do turismo, estamos a viver vários desafios e um
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deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano”, referiu, adiantando que, durante o
encontro com empresários do setor, foi abordada a nova lei votada favoravelmente na Assembleia da
República em 21 de julho.

De acordo com a governante, a nova lei veio introduzir “alterações muitíssimo relevantes e substanciais
na emissão de vistos, designadamente no âmbito dos países que ratificaram o acordo da CPLP
[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]”.

Estimando que o país precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no setor para garantir a qualidade de
serviços no turismo, Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de
trabalhadores em Portugal “pode ser útil justamente para se poder importar capital humano”.

No entanto, sublinhou, há a preocupação “de garantir que este capital humano também é
adequadamente formado e capacitado” para manter “uma prestação de serviços de excelência” no
setor, envolvendo nesta matéria as escolas de hotelaria e turismo nacionais.

Na agenda de Rita Marques esteve também uma visita a dois ‘resorts’ turísticos que estão na
“vanguarda” da eficiência hídrica na região do Algarve, outro dos temas que mereceu destaque durante a
sua deslocação à região, afetada por uma situação prolongada de seca que já levou a que começassem
a ser implementadas medidas de poupança de água.

Sublinhando que se está a “viver tempos de mudança no que toca aos recursos naturais” e que “a água
é um recurso precioso sem o qual não se consegue prestar um serviço de qualidade”, Rita Marques
sustentou que é preciso haver um compromisso em “desenvolver soluções inovadoras que garantam
que este recurso não é desperdiçado”.

“Os nossos empreendimentos turísticos e campos de golfe têm trabalhado de há uns anos a esta parte
nesta senda, nesta agenda, e o objetivo desta visita foi justamente conhecer entidades que
desenvolvem as melhores práticas no que à utilização da água diz respeito, para conhecer estas boas
práticas e poder inspirar outros operadores económicos a também usá-las”, justificou.

Segundo Rita Marques, as empresas municipais Infraquinta e Infralobo, que gerem os ‘resorts’ Quinta do
Lago e Vale do Lobo e têm implementado um leque de soluções para aumentar a eficiência hídrica, são
“dois exemplos do melhor que se faz em termos de gestão dos recursos hídricos”.

A visita destinou-se também a perceber como “podem ser adaptados transversal e universalmente pela
região do Algarve, pelos vários municípios e operadores económicos, mas também no contexto nacional
para outras regiões do país”, concluiu.
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JORNAL MUNDO
ATUAL

03/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 450

REACH: -1

Portugal precisa de 45 a 50 mil trabalhadores no setor do turismo
- Governo - Mundo Atual
Faro, 02 ago 2022 (Lusa) — A secretária de Estado do Turismo estimou hoje que Portugal
precisa de 45 mil a 50 mil trabalhadores no turismo, vagas que poderão ser preenchidas
por trabalhadores de países de língua portuguesa ao abrigo de um regime recentemente
aprovado.

Em declarações à Lusa, à margem de uma visita ao Algarve, Rita Marques adiantou que está a ser
preparada, para o último trimestre do ano, uma “missão empresarial” portuguesa para “garantir” que o
país possa receber trabalhadores destes países, com o enquadramento do novo regime de entrada e
permanência de trabalhadores em Portugal.

“O objetivo é levar uma comitiva de empresários portugueses que estejam à procura de reforçar os
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mapas de pessoal, identificando trabalhadores dessas geografias que estejam interessados em vir para
Portugal […] e que os serviços consulares possam depois administrativamente despachar
favoravelmente os vistos e possamos trazer connosco os trabalhadores que pretendem ingressar neste
setor de atividade”, precisou.

Segundo a a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que esteve reunida com vários
representantes do setor do turismo no Algarve, a missão empresarial portuguesa, que conta com várias
áreas do Governo, como o “Trabalho, Negócios Estrangeiros e Economia”, deverá realizar-se no último
trimestre de 2022.

“Nesta altura em que há uma retoma pujante do setor do turismo, estamos a viver vários desafios e um
deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano”, referiu, adiantando que, durante o
encontro com empresários do setor, foi abordada a nova lei votada favoravelmente na Assembleia da
República em 21 de julho.

De acordo com a governante, a nova lei veio introduzir “alterações muitíssimo relevantes e substanciais
na emissão de vistos, designadamente no âmbito dos países que ratificaram o acordo da CPLP
[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]”.

Estimando que o país precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no setor para garantir a qualidade de
serviços no turismo, Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de
trabalhadores em Portugal “pode ser útil justamente para se poder importar capital humano”.

No entanto, sublinhou, há a preocupação “de garantir que este capital humano também é
adequadamente formado e capacitado” para manter “uma prestação de serviços de excelência” no
setor, envolvendo nesta matéria as escolas de hotelaria e turismo nacionais.

Na agenda de Rita Marques esteve também uma visita a dois ‘resorts’ turísticos que estão na
“vanguarda” da eficiência hídrica na região do Algarve, outro dos temas que mereceu destaque durante a
sua deslocação à região, afetada por uma situação prolongada de seca que já levou a que começassem
a ser implementadas medidas de poupança de água.

Sublinhando que se está a “viver tempos de mudança no que toca aos recursos naturais” e que “a água
é um recurso precioso sem o qual não se consegue prestar um serviço de qualidade”, Rita Marques
sustentou que é preciso haver um compromisso em “desenvolver soluções inovadoras que garantam
que este recurso não é desperdiçado”.

“Os nossos empreendimentos turísticos e campos de golfe têm trabalhado de há uns anos a esta parte
nesta senda, nesta agenda, e o objetivo desta visita foi justamente conhecer entidades que
desenvolvem as melhores práticas no que à utilização da água diz respeito, para conhecer estas boas
práticas e poder inspirar outros operadores económicos a também usá-las”, justificou.

Segundo Rita Marques, as empresas municipais Infraquinta e Infralobo, que gerem os ‘resorts’ Quinta do
Lago e Vale do Lobo e têm implementado um leque de soluções para aumentar a eficiência hídrica, são
“dois exemplos do melhor que se faz em termos de gestão dos recursos hídricos”.

A visita destinou-se também a perceber como “podem ser adaptados transversal e universalmente pela
região do Algarve, pelos vários municípios e operadores económicos, mas também no contexto nacional
para outras regiões do país”, concluiu.

MHC // MAD

Lusa/fim
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Portugal precisa de 45 a 50 mil trabalhadores no setor do
turismo, diz o Governo
A secretária de Estado do Turismo estimou esta terça-feira que Portugal precisa de 45 mil
a 50 mil trabalhadores no turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores
de países de língua portuguesa ao abrigo de um regime recentemente aprovado.

A secretária de Estado do Turismo estimou esta terça-feira que Portugal precisa de 45 mil a 50 mil
trabalhadores no turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores de países de língua
portuguesa ao abrigo de um regime recentemente aprovado.

Em declarações à Lusa, à margem de uma visita ao Algarve, Rita Marques adiantou que está a ser
preparada, para o último trimestre do ano, uma “missão empresarial” portuguesa para “garantir” que o
país possa receber trabalhadores destes países, com o enquadramento do novo regime de entrada e
permanência de trabalhadores em Portugal.

“O objetivo é levar uma comitiva de empresários portugueses que estejam à procura de reforçar os
mapas de pessoal, identificando trabalhadores dessas geografias que estejam interessados em vir para
Portugal […] e que os serviços consulares possam depois administrativamente despachar
favoravelmente os vistos e possamos trazer connosco os trabalhadores que pretendem ingressar neste
setor de atividade”, precisou.

Segundo a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que esteve reunida com vários
representantes do setor do turismo no Algarve, a missão empresarial portuguesa, que conta com várias
áreas do Governo, como o “Trabalho, Negócios Estrangeiros e Economia”, deverá realizar-se no último
trimestre de 2022.

“Nesta altura em que há uma retoma pujante do setor do turismo, estamos a viver vários desafios e um
deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano”, referiu, adiantando que, durante o
encontro com empresários do setor, foi abordada a nova lei votada favoravelmente na Assembleia da
República em 21 de julho. De acordo com a governante, a nova lei veio introduzir “alterações muitíssimo
relevantes e substanciais na emissão de vistos, designadamente no âmbito dos países que ratificaram o
acordo da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]”.
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Estimando que o país precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no setor para garantir a qualidade de
serviços no turismo, Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de
trabalhadores em Portugal “pode ser útil justamente para se poder importar capital humano”. No
entanto, sublinhou, há a preocupação “de garantir que este capital humano também é adequadamente
formado e capacitado” para manter “uma prestação de serviços de excelência” no setor, envolvendo
nesta matéria as escolas de hotelaria e turismo nacionais.

Na agenda de Rita Marques esteve também uma visita a dois resorts turísticos que estão na “vanguarda”
da eficiência hídrica na região do Algarve, outro dos temas que mereceu destaque durante a sua
deslocação à região, afetada por uma situação prolongada de seca que já levou a que começassem a
ser implementadas medidas de poupança de água.

Sublinhando que se está a “viver tempos de mudança no que toca aos recursos naturais” e que “a água
é um recurso precioso sem o qual não se consegue prestar um serviço de qualidade”, Rita Marques
sustentou que é preciso haver um compromisso em “desenvolver soluções inovadoras que garantam
que este recurso não é desperdiçado”.

“Os nossos empreendimento turísticos e campos de golfe têm trabalhado de há uns anos a esta parte
nesta senda, nesta agenda, e o objetivo desta visita foi justamente conhecer entidades que
desenvolvem as melhores práticas no que à utilização da água diz respeito, para conhecer estas boas
práticas e poder inspirar outros operadores económicos a também usá-las”, justificou.

Segundo Rita Marques, as empresas municipais Infraquinta e Infralobo, que gerem os ‘resorts’ Quinta do
Lago e Vale do Lobo e têm implementado um leque de soluções para aumentar a eficiência hídrica, são
“dois exemplos do melhor que se faz em termos de gestão do recursos hídricos”.

A visita destinou-se também a perceber como “podem ser adaptados transversal e universalmente pela
região do Algarve, pelos vários municípios e operadores económicos, mas também no contexto nacional
para outras regiões do país”, concluiu.
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Portugal precisa de 45 a 50 mil trabalhadores no setor do turismo
A secretária de Estado do T urismo estimou hoje que Portugal precisa de 45 mil a 50 mil
trabalhadores no turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalh

A secretária de Estado do Turismo estimou hoje que Portugal precisa de 45 mil a 50 mil trabalhadores no
turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores de países de língua portuguesa ao abrigo
de um regime recentemente aprovado.

Em declarações à Lusa, Rita Marques adiantou que está a ser preparada, para o último trimestre do ano,
uma “missão empresarial” portuguesa para “garantir” que o país possa receber trabalhadores destes
países, com o enquadramento do novo regime de entrada e permanência de trabalhadores em Portugal.

“O objetivo é levar uma comitiva de empresários portugueses que estejam à procura de reforçar os
mapas de pessoal, identificando trabalhadores dessas geografias que estejam interessados em vir para
Portugal […] e que os serviços consulares possam depois administrativamente despachar
favoravelmente os vistos e possamos trazer connosco os trabalhadores que pretendem ingressar neste
setor de atividade”, precisou.

Segundo a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que esteve reunida com vários
representantes do setor do turismo no Algarve, a missão empresarial portuguesa, que conta com várias
áreas do Governo, como o “Trabalho, Negócios Estrangeiros e Economia”, deverá realizar-se no último
trimestre de 2022.

“Nesta altura em que há uma retoma pujante do setor do turismo, estamos a viver vários desafios e um
deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano”, referiu, adiantando que, durante o
encontro com empresários do setor, foi abordada a nova lei votada favoravelmente na Assembleia da
República em 21 de julho.

De acordo com a governante, a nova lei veio introduzir “alterações muitíssimo relevantes e substanciais
na emissão de vistos, designadamente no âmbito dos países que ratificaram o acordo da CPLP
[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]”.
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Estimando que o país precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no setor para garantir a qualidade de
serviços no turismo, Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de
trabalhadores em Portugal “pode ser útil justamente para se poder importar capital humano”.

No entanto, sublinhou, há a preocupação “de garantir que este capital humano também é
adequadamente formado e capacitado” para manter “uma prestação de serviços de excelência” no
setor, envolvendo nesta matéria as escolas de hotelaria e turismo nacionais.

Na agenda de Rita Marques esteve também uma visita a dois ‘resorts’ turísticos que estão na
“vanguarda” da eficiência hídrica na região do Algarve, outro dos temas que mereceu destaque durante a
sua deslocação à região, afetada por uma situação prolongada de seca que já levou a que começassem
a ser implementadas medidas de poupança de água.

Sublinhando que se está a “viver tempos de mudança no que toca aos recursos naturais” e que “a água
é um recurso precioso sem o qual não se consegue prestar um serviço de qualidade”, Rita Marques
sustentou que é preciso haver um compromisso em “desenvolver soluções inovadoras que garantam
que este recurso não é desperdiçado”.

“Os nossos empreendimentos turísticos e campos de golfe têm trabalhado de há uns anos a esta parte
nesta senda, nesta agenda, e o objetivo desta visita foi justamente conhecer entidades que
desenvolvem as melhores práticas no que à utilização da água diz respeito, para conhecer estas boas
práticas e poder inspirar outros operadores económicos a também usá-las”, justificou.

Segundo Rita Marques, as empresas municipais Infraquinta e Infralobo, que gerem os ‘resorts’ Quinta do
Lago e Vale do Lobo e têm implementado um leque de soluções para aumentar a eficiência hídrica, são
“dois exemplos do melhor que se faz em termos de gestão dos recursos hídricos”.

A visita destinou-se também a perceber como “podem ser adaptados transversal e universalmente pela
região do Algarve, pelos vários municípios e operadores económicos, mas também no contexto nacional
para outras regiões do país”, concluiu.
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Portugal precisa de 45 a 50 mil trabalhadores no setor do turismo
- Renascença
Governo está a preparar uma missão empresarial para garantir que Portugal pode
receber trabalhadores dos países de língua oficial portuguesa, com o enquadramento do
novo regime de entrada e permanência de trabalhadores.

A secretária de Estado do Turismo estimou hoje que Portugal precisa de 45 mil a 50 mil trabalhadores no
turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores de países de língua portuguesa ao abrigo
de um regime recentemente aprovado.

Em declarações à Lusa, à margem de uma visita ao Algarve, Rita Marques adiantou que está a ser
preparada, para o último trimestre do ano, uma “missão empresarial” portuguesa para “garantir” que o
país possa receber trabalhadores destes países, com o enquadramento do novo regime de entrada e
permanência de trabalhadores em Portugal.

“O objetivo é levar uma comitiva de empresários portugueses que estejam à procura de reforçar os
mapas de pessoal, identificando trabalhadores dessas geografias que estejam interessados em vir para
Portugal […] e que os serviços consulares possam depois administrativamente despachar
favoravelmente os vistos e possamos trazer connosco os trabalhadores que pretendem ingressar neste
setor de atividade”, precisou.

Segundo a a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que esteve reunida com vários
representantes do setor do turismo no Algarve, a missão empresarial portuguesa, que conta com várias
áreas do Governo, como o “Trabalho, Negócios Estrangeiros e Economia”, deverá realizar-se no último
trimestre de 2022.

“Nesta altura em que há uma retoma pujante do setor do turismo, estamos a viver vários desafios e um
deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano”, referiu, adiantando que, durante o
encontro com empresários do setor, foi abordada a nova lei votada favoravelmente na Assembleia da
República em 21 de julho.
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De acordo com a governante, a nova lei veio introduzir “alterações muitíssimo relevantes e substanciais
na emissão de vistos, designadamente no âmbito dos países que ratificaram o acordo da CPLP
[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]”.

Estimando que o país precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no setor para garantir a qualidade de
serviços no turismo, Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de
trabalhadores em Portugal “pode ser útil justamente para se poder importar capital humano”.

No entanto, sublinhou, há a preocupação “de garantir que este capital humano também é
adequadamente formado e capacitado” para manter “uma prestação de serviços de excelência” no
setor, envolvendo nesta matéria as escolas de hotelaria e turismo nacionais.

Na agenda de Rita Marques esteve também uma visita a dois ‘resorts’ turísticos que estão na
“vanguarda” da eficiência hídrica na região do Algarve, outro dos temas que mereceu destaque durante a
sua deslocação à região, afetada por uma situação prolongada de seca que já levou a que começassem
a ser implementadas medidas de poupança de água.

Sublinhando que se está a “viver tempos de mudança no que toca aos recursos naturais” e que “a água
é um recurso precioso sem o qual não se consegue prestar um serviço de qualidade”, Rita Marques
sustentou que é preciso haver um compromisso em “desenvolver soluções inovadoras que garantam
que este recurso não é desperdiçado”.

“Os nossos empreendimento turísticos e campos de golfe têm trabalhado de há uns anos a esta parte
nesta senda, nesta agenda, e o objetivo desta visita foi justamente conhecer entidades que
desenvolvem as melhores práticas no que à utilização da água diz respeito, para conhecer estas boas
práticas e poder inspirar outros operadores económicos a também usá-las”, justificou.

Segundo Rita Marques, as empresas municipais Infraquinta e Infralobo, que gerem os ‘resorts’ Quinta do
Lago e Vale do Lobo e têm implementado um leque de soluções para aumentar a eficiência hídrica, são
“dois exemplos do melhor que se faz em termos de gestão do recursos hídricos”.

A visita destinou-se também a perceber como “podem ser adaptados transversal e universalmente pela
região do Algarve, pelos vários municípios e operadores económicos, mas também no contexto nacional
para outras regiões do país”, concluiu.
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Portugal precisa de 45 a 50 mil trabalhadores no setor do turismo
Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de trabalhadores
em Portugal 'pode ser útil justamente para se poder importar capital humano'.

A secretária de Estado do Turismo estimou esta terça-feira que Portugal precisa de 45 mil a 50 mil
trabalhadores no turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores de países de língua
portuguesa ao abrigo de um regime recentemente aprovado. Em declarações à Lusa, à margem de uma
visita ao Algarve, Rita Marques adiantou que está a ser preparada, para o último trimestre do ano, uma
"missão empresarial" portuguesa para "garantir" que o país possa receber trabalhadores destes países,
com o enquadramento do novo regime de entrada e permanência de trabalhadores em Portugal. "O
objetivo é levar uma comitiva de empresários portugueses que estejam à procura de reforçar os mapas
de pessoal, identificando trabalhadores dessas geografias que estejam interessados em vir para Portugal
[...] e que os serviços consulares possam depois administrativamente despachar favoravelmente os
vistos e possamos trazer connosco os trabalhadores que pretendem ingressar neste setor de atividade",
precisou. Segundo a a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que esteve reunida com
vários representantes do setor do turismo no Algarve, a missão empresarial portuguesa, que conta com
várias áreas do Governo, como o "Trabalho, Negócios Estrangeiros e Economia", deverá realizar-se no
último trimestre de 2022. "Nesta altura em que há uma retoma pujante do setor do turismo, estamos a
viver vários desafios e um deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano", referiu,
adiantando que, durante o encontro com empresários do setor, foi abordada a nova lei votada
favoravelmente na Assembleia da República em 21 de julho. De acordo com a governante, a nova lei
veio introduzir "alterações muitíssimo relevantes e substanciais na emissão de vistos, designadamente
no âmbito dos países que ratificaram o acordo da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]".
Estimando que o país precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no setor para garantir a qualidade de
serviços no turismo, Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de
trabalhadores em Portugal "pode ser útil justamente para se poder importar capital humano". No
entanto, sublinhou, há a preocupação "de garantir que este capital humano também é adequadamente
formado e capacitado" para manter "uma prestação de serviços de excelência" no setor, envolvendo
nesta matéria as escolas de hotelaria e turismo nacionais. Na agenda de Rita Marques esteve também
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uma visita a dois 'resorts' turísticos que estão na "vanguarda" da eficiência hídrica na região do Algarve,
outro dos temas que mereceu destaque durante a sua deslocação à região, afetada por uma situação
prolongada de seca que já levou a que começassem a ser implementadas medidas de poupança de
água. Sublinhando que se está a "viver tempos de mudança no que toca aos recursos naturais" e que "a
água é um recurso precioso sem o qual não se consegue prestar um serviço de qualidade", Rita Marques
sustentou que é preciso haver um compromisso em "desenvolver soluções inovadoras que garantam
que este recurso não é desperdiçado". "Os nossos empreendimento turísticos e campos de golfe têm
trabalhado de há uns anos a esta parte nesta senda, nesta agenda, e o objetivo desta visita foi
justamente conhecer entidades que desenvolvem as melhores práticas no que à utilização da água diz
respeito, para conhecer estas boas práticas e poder inspirar outros operadores económicos a também
usá-las", justificou. Segundo Rita Marques, as empresas municipais Infraquinta e Infralobo, que gerem os
'resorts' Quinta do Lago e Vale do Lobo e têm implementado um leque de soluções para aumentar a
eficiência hídrica, são "dois exemplos do melhor que se faz em termos de gestão do recursos hídricos". A
visita destinou-se também a perceber como "podem ser adaptados transversal e universalmente pela
região do Algarve, pelos vários municípios e operadores económicos, mas também no contexto nacional
para outras regiões do país", concluiu.
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Portugal precisa de 45 a 50 mil trabalhadores no setor do turismo
A iniciativa passa por contratar estrangeiros que queiram entrar no setor. Rita Marques
diz que há necessidade de "garantir que este capital humano também é adequadamente
formado".

A secretária de Estado do Turismo estimou esta terça-feira que Portugal precisa de 45 mil a 50 mil
trabalhadores no turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores de países de língua
portuguesa ao abrigo de um regime recentemente aprovado.

Em declarações à Lusa, à margem de uma visita ao Algarve, Rita Marques adiantou que está a ser
preparada, para o último trimestre do ano, uma “missão empresarial” portuguesa para “garantir” que o
país possa receber trabalhadores destes países, com o enquadramento do novo regime de entrada e
permanência de trabalhadores em Portugal.

O objetivo é levar uma comitiva de empresários portugueses que estejam à procura de reforçar os
mapas de pessoal, identificando trabalhadores dessas geografias que estejam interessados em vir para
Portugal […] e que os serviços consulares possam depois administrativamente despachar
favoravelmente os vistos e possamos trazer connosco os trabalhadores que pretendem ingressar neste
setor de atividade”, precisou.

Segundo a a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que esteve reunida com vários
representantes do setor do turismo no Algarve, a missão empresarial portuguesa, que conta com várias
áreas do Governo, como o “Trabalho, Negócios Estrangeiros e Economia”, deverá realizar-se no último
trimestre de 2022.

“Nesta altura em que há uma retoma pujante do setor do turismo, estamos a viver vários desafios e um
deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano”, referiu, adiantando que, durante o
encontro com empresários do setor, foi abordada a nova lei votada favoravelmente na Assembleia da
República em 21 de julho.

De acordo com a governante, a nova lei veio introduzir “alterações muitíssimo relevantes e substanciais
na emissão de vistos, designadamente no âmbito dos países que ratificaram o acordo da CPLP
[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]”.

Estimando que o país precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no setor para garantir a qualidade de
serviços no turismo, Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de
trabalhadores em Portugal “pode ser útil justamente para se poder importar capital humano”.

No entanto, sublinhou, há a preocupação “de garantir que este capital humano também é
adequadamente formado e capacitado” para manter “uma prestação de serviços de excelência” no
setor, envolvendo nesta matéria as escolas de hotelaria e turismo nacionais.

Na agenda de Rita Marques esteve também uma visita a dois resorts turísticos que estão na “vanguarda”
da eficiência hídrica na região do Algarve, outro dos temas que mereceu destaque durante a sua
deslocação à região, afetada por uma situação prolongada de seca que já levou a que começassem a
ser implementadas medidas de poupança de água.

Sublinhando que se está a “viver tempos de mudança no que toca aos recursos naturais” e que “a água
é um recurso precioso sem o qual não se consegue prestar um serviço de qualidade”, Rita Marques
sustentou que é preciso haver um compromisso em “desenvolver soluções inovadoras que garantam
que este recurso não é desperdiçado”.
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“Os nossos empreendimentos turísticos e campos de golfe têm trabalhado de há uns anos a esta parte
nesta senda, nesta agenda, e o objetivo desta visita foi justamente conhecer entidades que
desenvolvem as melhores práticas no que à utilização da água diz respeito, para conhecer estas boas
práticas e poder inspirar outros operadores económicos a também usá-las”, justificou.

Segundo Rita Marques, as empresas municipais Infraquinta e Infralobo, que gerem os resorts Quinta do
Lago e Vale do Lobo e têm implementado um leque de soluções para aumentar a eficiência hídrica, são
“dois exemplos do melhor que se faz em termos de gestão dos recursos hídricos”.

A visita destinou-se também a perceber como “podem ser adaptados transversal e universalmente pela
região do Algarve, pelos vários municípios e operadores económicos, mas também no contexto nacional
para outras regiões do país”, concluiu.
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Portugal precisa de 45 a 50 mil trabalhadores no setor do turismo
A secretária de Estado do T urismo estimou hoje que Portugal precisa de 45 mil a 50 mil
trabalhadores no turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores de
países de língua portuguesa ao abrigo de um regime recentemente aprovado.

Em declarações à Lusa, à margem de uma visita ao Algarve, Rita Marques adiantou que está a ser
preparada, para o último trimestre do ano, uma “missão empresarial” portuguesa para “garantir” que o
país possa receber trabalhadores destes países, com o enquadramento do novo regime de entrada e
permanência de trabalhadores em Portugal.

“O objetivo é levar uma comitiva de empresários portugueses que estejam à procura de reforçar os
mapas de pessoal, identificando trabalhadores dessas geografias que estejam interessados em vir para
Portugal […] e que os serviços consulares possam depois administrativamente despachar
favoravelmente os vistos e possamos trazer connosco os trabalhadores que pretendem ingressar neste
setor de atividade”, precisou.

Segundo a a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que esteve reunida com vários
representantes do setor do turismo no Algarve, a missão empresarial portuguesa, que conta com várias
áreas do Governo, como o “Trabalho, Negócios Estrangeiros e Economia”, deverá realizar-se no último
trimestre de 2022.

“Nesta altura em que há uma retoma pujante do setor do turismo, estamos a viver vários desafios e um
deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano”, referiu, adiantando que, durante o
encontro com empresários do setor, foi abordada a nova lei votada favoravelmente na Assembleia da
República em 21 de julho.

De acordo com a governante, a nova lei veio introduzir “alterações muitíssimo relevantes e substanciais
na emissão de vistos, designadamente no âmbito dos países que ratificaram o acordo da CPLP
[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]”.

Estimando que o país precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no setor para garantir a qualidade de

35/54



serviços no turismo, Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de
trabalhadores em Portugal “pode ser útil justamente para se poder importar capital humano”.

No entanto, sublinhou, há a preocupação “de garantir que este capital humano também é
adequadamente formado e capacitado” para manter “uma prestação de serviços de excelência” no
setor, envolvendo nesta matéria as escolas de hotelaria e turismo nacionais.

Na agenda de Rita Marques esteve também uma visita a dois ‘resorts’ turísticos que estão na
“vanguarda” da eficiência hídrica na região do Algarve, outro dos temas que mereceu destaque durante a
sua deslocação à região, afetada por uma situação prolongada de seca que já levou a que começassem
a ser implementadas medidas de poupança de água.

Sublinhando que se está a “viver tempos de mudança no que toca aos recursos naturais” e que “a água
é um recurso precioso sem o qual não se consegue prestar um serviço de qualidade”, Rita Marques
sustentou que é preciso haver um compromisso em “desenvolver soluções inovadoras que garantam
que este recurso não é desperdiçado”.

“Os nossos empreendimento turísticos e campos de golfe têm trabalhado de há uns anos a esta parte
nesta senda, nesta agenda, e o objetivo desta visita foi justamente conhecer entidades que
desenvolvem as melhores práticas no que à utilização da água diz respeito, para conhecer estas boas
práticas e poder inspirar outros operadores económicos a também usá-las”, justificou.

Segundo Rita Marques, as empresas municipais Infraquinta e Infralobo, que gerem os ‘resorts’ Quinta do
Lago e Vale do Lobo e têm implementado um leque de soluções para aumentar a eficiência hídrica, são
“dois exemplos do melhor que se faz em termos de gestão do recursos hídricos”.

A visita destinou-se também a perceber como “podem ser adaptados transversal e universalmente pela
região do Algarve, pelos vários municípios e operadores económicos, mas também no contexto nacional
para outras regiões do país”, concluiu.
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Portugal precisa entre 45 a 50 mil trabalhadores para setor do
turismo
Com o novo regime de vistos de entrada de trabalhadores de países de língua
portuguesa, o Governo vai arrancar, no último trimestre do ano, com uma missão
empresarial para atrair essa força laboral para Portugal.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, defende que Portugal precisa entre 45 mil a 50 mil
trabalhadores no turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores de países de língua
portuguesa ao abrigo do novo regime de vistos recentemente aprovado, afirmou esta terça-feira.

Em declarações à Lusa, à margem de uma visita ao Algarve, Rita Marques adiantou que está a ser
preparada, para o último trimestre do ano, uma "missão empresarial" para "garantir" que o país receba
trabalhadores desses países.

"O objetivo é levar uma comitiva de empresários portugueses que estejam à procura de reforçar os
mapas de pessoal, identificando trabalhadores dessas geografias que estejam interessados em vir para
Portugal [...] e que os serviços consulares possam depois, administrativamente, despachar
favoravelmente os vistos", de forma a trazer para Portugal "trabalhadores que pretendem ingressar
neste setor de atividade", precisou.

Segundo a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que esteve reunida com vários
representantes do setor do turismo no Algarve, a missão empresarial portuguesa, que conta com várias
áreas do Governo, como o "Trabalho, Negócios Estrangeiros e Economia", deverá realizar-se no último
trimestre de 2022.

"Nesta altura, em que há uma retoma pujante do setor do turismo", o turismo está "a viver vários
desafios e um deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano", referiu, adiantando que,
durante o encontro com empresários do setor, foi abordada a nova lei votada favoravelmente na
Assembleia da República a 21 de julho.
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De acordo com a governante, a nova lei veio introduzir "alterações muitíssimo relevantes e substanciais
na emissão de vistos, designadamente no âmbito dos países que ratificaram o acordo da CPLP
[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]".

Estimando que o país precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no setor para garantir a qualidade de
serviços no turismo, Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de
trabalhadores em Portugal "pode ser útil justamente para se poder importar capital humano".

No entanto, sublinhou, há a preocupação "de garantir que este capital humano também é
adequadamente formado e capacitado" para manter "uma prestação de serviços de excelência" no
setor, envolvendo nesta matéria as escolas de hotelaria e turismo nacionais.
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Portugal "precisa de 45 a 50 mil trabalhadores" no setor do
turismo
A secretária de Estado do Turismo estimou esta terça-feira que Portugal precisa de 45 mil
a 50 mil trabalhadores no turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores
de países de língua portuguesa ao abrigo de um regime recentemente aprovado.

Em declarações à Lusa, à margem de uma visita ao Algarve, Rita Marques adiantou que está a ser
preparada, para o último trimestre do ano, uma “missão empresarial” portuguesa para “garantir” que o
país possa receber trabalhadores destes países, com o enquadramento do novo regime de entrada e
permanência de trabalhadores em Portugal.

“O objetivo é levar uma comitiva de empresários portugueses que estejam à procura de reforçar os
mapas de pessoal, identificando trabalhadores dessas geografias que estejam interessados em vir para
Portugal […] e que os serviços consulares possam depois administrativamente despachar
favoravelmente os vistos e possamos trazer connosco os trabalhadores que pretendem ingressar neste
setor de atividade”, precisou.

Segundo a a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que esteve reunida com vários
representantes do setor do turismo no Algarve, a missão empresarial portuguesa, que conta com várias
áreas do Governo, como o “Trabalho, Negócios Estrangeiros e Economia”, deverá realizar-se no último
trimestre de 2022.

“Nesta altura em que há uma retoma pujante do setor do turismo, estamos a viver vários desafios e um
deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano”, referiu, adiantando que, durante o
encontro com empresários do setor, foi abordada a nova lei votada favoravelmente na Assembleia da
República em 21 de julho.
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De acordo com a governante, a nova lei veio introduzir “alterações muitíssimo relevantes e substanciais
na emissão de vistos, designadamente no âmbito dos países que ratificaram o acordo da CPLP
[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]”.

Estimando que o país precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no setor para garantir a qualidade de
serviços no turismo, Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de
trabalhadores em Portugal “pode ser útil justamente para se poder importar capital humano”.

No entanto, sublinhou, há a preocupação “de garantir que este capital humano também é
adequadamente formado e capacitado” para manter “uma prestação de serviços de excelência” no
setor, envolvendo nesta matéria as escolas de hotelaria e turismo nacionais.

Na agenda de Rita Marques esteve também uma visita a dois ‘resorts’ turísticos que estão na
“vanguarda” da eficiência hídrica na região do Algarve, outro dos temas que mereceu destaque durante a
sua deslocação à região, afetada por uma situação prolongada de seca que já levou a que começassem
a ser implementadas medidas de poupança de água.

Sublinhando que se está a “viver tempos de mudança no que toca aos recursos naturais” e que “a água
é um recurso precioso sem o qual não se consegue prestar um serviço de qualidade”, Rita Marques
sustentou que é preciso haver um compromisso em “desenvolver soluções inovadoras que garantam
que este recurso não é desperdiçado”.

“Os nossos empreendimentos turísticos e campos de golfe têm trabalhado de há uns anos a esta parte
nesta senda, nesta agenda, e o objetivo desta visita foi justamente conhecer entidades que
desenvolvem as melhores práticas no que à utilização da água diz respeito, para conhecer estas boas
práticas e poder inspirar outros operadores económicos a também usá-las”, justificou.

Segundo Rita Marques, as empresas municipais Infraquinta e Infralobo, que gerem os ‘resorts’ Quinta do
Lago e Vale do Lobo e têm implementado um leque de soluções para aumentar a eficiência hídrica, são
“dois exemplos do melhor que se faz em termos de gestão dos recursos hídricos”.

A visita destinou-se também a perceber como “podem ser adaptados transversal e universalmente pela
região do Algarve, pelos vários municípios e operadores económicos, mas também no contexto nacional
para outras regiões do país”, concluiu.
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Governo diz que Portugal precisa de 45 a 50 mil trabalhadores no
setor do turismo
Secretária de Estado do T urismo diz que as vagas poderão ser preenchidas por
trabalhadores de países de língua portuguesa ao abrigo de um regime recentemente
aprovado

A secretária de Estado do Turismo estimou esta terça-feira que Portugal precisa de 45 mil a 50 mil
trabalhadores no turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores de países de língua
portuguesa ao abrigo de um regime recentemente aprovado.

Em declarações à Lusa, à margem de uma visita ao Algarve, Rita Marques adiantou que está a ser
preparada, para o último trimestre do ano, uma “missão empresarial” portuguesa para “garantir” que o
país possa receber trabalhadores destes países, com o enquadramento do novo regime de entrada e
permanência de trabalhadores em Portugal.

“O objetivo é levar uma comitiva de empresários portugueses que estejam à procura de reforçar os
mapas de pessoal, identificando trabalhadores dessas geografias que estejam interessados em vir para
Portugal […] e que os serviços consulares possam depois administrativamente despachar
favoravelmente os vistos e possamos trazer connosco os trabalhadores que pretendem ingressar neste
setor de atividade”, precisou.

Segundo a a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que esteve reunida com vários
representantes do setor do turismo no Algarve, a missão empresarial portuguesa, que conta com várias
áreas do Governo, como o “Trabalho, Negócios Estrangeiros e Economia”, deverá realizar-se no último
trimestre de 2022.

“Nesta altura em que há uma retoma pujante do setor do turismo, estamos a viver vários desafios e um
deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano”, referiu, adiantando que, durante o
encontro com empresários do setor, foi abordada a nova lei votada favoravelmente na Assembleia da
República em 21 de julho.
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De acordo com a governante, a nova lei veio introduzir “alterações muitíssimo relevantes e substanciais
na emissão de vistos, designadamente no âmbito dos países que ratificaram o acordo da CPLP
[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]”.

Estimando que o país precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no setor para garantir a qualidade de
serviços no turismo, Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de
trabalhadores em Portugal “pode ser útil justamente para se poder importar capital humano”.

No entanto, sublinhou, há a preocupação “de garantir que este capital humano também é
adequadamente formado e capacitado” para manter “uma prestação de serviços de excelência” no
setor, envolvendo nesta matéria as escolas de hotelaria e turismo nacionais.

Na agenda de Rita Marques esteve também uma visita a dois ‘resorts’ turísticos que estão na
“vanguarda” da eficiência hídrica na região do Algarve, outro dos temas que mereceu destaque durante a
sua deslocação à região, afetada por uma situação prolongada de seca que já levou a que começassem
a ser implementadas medidas de poupança de água.

Sublinhando que se está a “viver tempos de mudança no que toca aos recursos naturais” e que “a água
é um recurso precioso sem o qual não se consegue prestar um serviço de qualidade”, Rita Marques
sustentou que é preciso haver um compromisso em “desenvolver soluções inovadoras que garantam
que este recurso não é desperdiçado”.

“Os nossos empreendimento turísticos e campos de golfe têm trabalhado de há uns anos a esta parte
nesta senda, nesta agenda, e o objetivo desta visita foi justamente conhecer entidades que
desenvolvem as melhores práticas no que à utilização da água diz respeito, para conhecer estas boas
práticas e poder inspirar outros operadores económicos a também usá-las”, justificou.

Segundo Rita Marques, as empresas municipais Infraquinta e Infralobo, que gerem os ‘resorts’ Quinta do
Lago e Vale do Lobo e têm implementado um leque de soluções para aumentar a eficiência hídrica, são
“dois exemplos do melhor que se faz em termos de gestão do recursos hídricos”.

A visita destinou-se também a perceber como “podem ser adaptados transversal e universalmente pela
região do Algarve, pelos vários municípios e operadores económicos, mas também no contexto nacional
para outras regiões do país”, concluiu.
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Portugal precisa de 45 a 50 mil trabalhadores no setor do turismo
- Governo - Impala
A secretária de Estado do T urismo estimou hoje que Portugal precisa de 45 mil a 50 mil
trabalhadores no turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores de
países de língua portuguesa ao abrigo de um regime recentemente aprovado. - Impala

Em declarações à Lusa, à margem de uma visita ao Algarve, Rita Marques adiantou que está a ser
preparada, para o último trimestre do ano, uma “missão empresarial” portuguesa para “garantir” que o
país possa receber trabalhadores destes países, com o enquadramento do novo regime de entrada e
permanência de trabalhadores em Portugal.

“O objetivo é levar uma comitiva de empresários portugueses que estejam à procura de reforçar os
mapas de pessoal, identificando trabalhadores dessas geografias que estejam interessados em vir para
Portugal […] e que os serviços consulares possam depois administrativamente despachar
favoravelmente os vistos e possamos trazer connosco os trabalhadores que pretendem ingressar neste
setor de atividade”, precisou.

Segundo a a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que esteve reunida com vários
representantes do setor do turismo no Algarve, a missão empresarial portuguesa, que conta com várias
áreas do Governo, como o “Trabalho, Negócios Estrangeiros e Economia”, deverá realizar-se no último
trimestre de 2022.

“Nesta altura em que há uma retoma pujante do setor do turismo, estamos a viver vários desafios e um
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deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano”, referiu, adiantando que, durante o
encontro com empresários do setor, foi abordada a nova lei votada favoravelmente na Assembleia da
República em 21 de julho.

De acordo com a governante, a nova lei veio introduzir “alterações muitíssimo relevantes e substanciais
na emissão de vistos, designadamente no âmbito dos países que ratificaram o acordo da CPLP
[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]”.

Estimando que o país precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no setor para garantir a qualidade de
serviços no turismo, Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de
trabalhadores em Portugal “pode ser útil justamente para se poder importar capital humano”.

No entanto, sublinhou, há a preocupação “de garantir que este capital humano também é
adequadamente formado e capacitado” para manter “uma prestação de serviços de excelência” no
setor, envolvendo nesta matéria as escolas de hotelaria e turismo nacionais.

Na agenda de Rita Marques esteve também uma visita a dois ‘resorts’ turísticos que estão na
“vanguarda” da eficiência hídrica na região do Algarve, outro dos temas que mereceu destaque durante a
sua deslocação à região, afetada por uma situação prolongada de seca que já levou a que começassem
a ser implementadas medidas de poupança de água.

Sublinhando que se está a “viver tempos de mudança no que toca aos recursos naturais” e que “a água
é um recurso precioso sem o qual não se consegue prestar um serviço de qualidade”, Rita Marques
sustentou que é preciso haver um compromisso em “desenvolver soluções inovadoras que garantam
que este recurso não é desperdiçado”.

“Os nossos empreendimentos turísticos e campos de golfe têm trabalhado de há uns anos a esta parte
nesta senda, nesta agenda, e o objetivo desta visita foi justamente conhecer entidades que
desenvolvem as melhores práticas no que à utilização da água diz respeito, para conhecer estas boas
práticas e poder inspirar outros operadores económicos a também usá-las”, justificou.

Segundo Rita Marques, as empresas municipais Infraquinta e Infralobo, que gerem os ‘resorts’ Quinta do
Lago e Vale do Lobo e têm implementado um leque de soluções para aumentar a eficiência hídrica, são
“dois exemplos do melhor que se faz em termos de gestão dos recursos hídricos”.

A visita destinou-se também a perceber como “podem ser adaptados transversal e universalmente pela
região do Algarve, pelos vários municípios e operadores económicos, mas também no contexto nacional
para outras regiões do país”, concluiu.

MHC // MAD

By Impala News / Lusa
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Portugal "precisa de 45 a 50 mil trabalhadores" no setor do
turismo
A secretária de Estado do T urismo estimou hoje que Portugal precisa de 45 mil a 50 mil
trabalhadores no turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores de
países de língua portuguesa ao abrigo de um regime recentemente aprovado.

Em declarações à Lusa, à margem de uma visita ao Algarve, Rita Marques adiantou que está a ser
preparada, para o último trimestre do ano, uma "missão empresarial" portuguesa para "garantir" que o
país possa receber trabalhadores destes países, com o enquadramento do novo regime de entrada e
permanência de trabalhadores em Portugal.

"O objetivo é levar uma comitiva de empresários portugueses que estejam à procura de reforçar os
mapas de pessoal, identificando trabalhadores dessas geografias que estejam interessados em vir para
Portugal [...] e que os serviços consulares possam depois administrativamente despachar
favoravelmente os vistos e possamos trazer connosco os trabalhadores que pretendem ingressar neste
setor de atividade", precisou.

Segundo a a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que esteve reunida com vários
representantes do setor do turismo no Algarve, a missão empresarial portuguesa, que conta com várias
áreas do Governo, como o "Trabalho, Negócios Estrangeiros e Economia", deverá realizar-se no último
trimestre de 2022.

"Nesta altura em que há uma retoma pujante do setor do turismo, estamos a viver vários desafios e um
deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano", referiu, adiantando que, durante o
encontro com empresários do setor, foi abordada a nova lei votada favoravelmente na Assembleia da
República em 21 de julho.

De acordo com a governante, a nova lei veio introduzir "alterações muitíssimo relevantes e substanciais
na emissão de vistos, designadamente no âmbito dos países que ratificaram o acordo da CPLP
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[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]".

Estimando que o país precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no setor para garantir a qualidade de
serviços no turismo, Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de
trabalhadores em Portugal "pode ser útil justamente para se poder importar capital humano".

No entanto, sublinhou, há a preocupação "de garantir que este capital humano também é
adequadamente formado e capacitado" para manter "uma prestação de serviços de excelência" no
setor, envolvendo nesta matéria as escolas de hotelaria e turismo nacionais.

Na agenda de Rita Marques esteve também uma visita a dois 'resorts' turísticos que estão na
"vanguarda" da eficiência hídrica na região do Algarve, outro dos temas que mereceu destaque durante a
sua deslocação à região, afetada por uma situação prolongada de seca que já levou a que começassem
a ser implementadas medidas de poupança de água.

Sublinhando que se está a "viver tempos de mudança no que toca aos recursos naturais" e que "a água
é um recurso precioso sem o qual não se consegue prestar um serviço de qualidade", Rita Marques
sustentou que é preciso haver um compromisso em "desenvolver soluções inovadoras que garantam
que este recurso não é desperdiçado".

"Os nossos empreendimentos turísticos e campos de golfe têm trabalhado de há uns anos a esta parte
nesta senda, nesta agenda, e o objetivo desta visita foi justamente conhecer entidades que
desenvolvem as melhores práticas no que à utilização da água diz respeito, para conhecer estas boas
práticas e poder inspirar outros operadores económicos a também usá-las", justificou.

Segundo Rita Marques, as empresas municipais Infraquinta e Infralobo, que gerem os 'resorts' Quinta do
Lago e Vale do Lobo e têm implementado um leque de soluções para aumentar a eficiência hídrica, são
"dois exemplos do melhor que se faz em termos de gestão dos recursos hídricos".

A visita destinou-se também a perceber como "podem ser adaptados transversal e universalmente pela
região do Algarve, pelos vários municípios e operadores económicos, mas também no contexto nacional
para outras regiões do país", concluiu.
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Portugal precisa de 45 a 50 mil trabalhadores no setor do turismo
– Governo
A secretária de Estado do T urismo estimou hoje que Portugal precisa de 45 mil a 50 mil
trabalhadores no turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores de
países de língua portuguesa ao abrigo de um regime recentemente aprovado

Em declarações à Lusa, à margem de uma visita ao Algarve, Rita Marques adiantou que está a ser
preparada, para o último trimestre do ano, uma “missão empresarial” portuguesa para “garantir” que o
país possa receber trabalhadores destes países, com o enquadramento do novo regime de entrada e
permanência de trabalhadores em Portugal.

“O objetivo é levar uma comitiva de empresários portugueses que estejam à procura de reforçar os
mapas de pessoal, identificando trabalhadores dessas geografias que estejam interessados em vir para
Portugal […] e que os serviços consulares possam depois administrativamente despachar
favoravelmente os vistos e possamos trazer connosco os trabalhadores que pretendem ingressar neste
setor de atividade”, precisou.

Segundo a a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que esteve reunida com vários
representantes do setor do turismo no Algarve, a missão empresarial portuguesa, que conta com várias
áreas do Governo, como o “Trabalho, Negócios Estrangeiros e Economia”, deverá realizar-se no último
trimestre de 2022.

“Nesta altura em que há uma retoma pujante do setor do turismo, estamos a viver vários desafios e um
deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano”, referiu, adiantando que, durante o
encontro com empresários do setor, foi abordada a nova lei votada favoravelmente na Assembleia da
República em 21 de julho.

De acordo com a governante, a nova lei veio introduzir “alterações muitíssimo relevantes e substanciais
na emissão de vistos, designadamente no âmbito dos países que ratificaram o acordo da CPLP
[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]”.

Estimando que o país precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no setor para garantir a qualidade de
serviços no turismo, Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de
trabalhadores em Portugal “pode ser útil justamente para se poder importar capital humano”.
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No entanto, sublinhou, há a preocupação “de garantir que este capital humano também é
adequadamente formado e capacitado” para manter “uma prestação de serviços de excelência” no
setor, envolvendo nesta matéria as escolas de hotelaria e turismo nacionais.

Na agenda de Rita Marques esteve também uma visita a dois ‘resorts’ turísticos que estão na
“vanguarda” da eficiência hídrica na região do Algarve, outro dos temas que mereceu destaque durante a
sua deslocação à região, afetada por uma situação prolongada de seca que já levou a que começassem
a ser implementadas medidas de poupança de água.

Sublinhando que se está a “viver tempos de mudança no que toca aos recursos naturais” e que “a água
é um recurso precioso sem o qual não se consegue prestar um serviço de qualidade”, Rita Marques
sustentou que é preciso haver um compromisso em “desenvolver soluções inovadoras que garantam
que este recurso não é desperdiçado”.

“Os nossos empreendimentos turísticos e campos de golfe têm trabalhado de há uns anos a esta parte
nesta senda, nesta agenda, e o objetivo desta visita foi justamente conhecer entidades que
desenvolvem as melhores práticas no que à utilização da água diz respeito, para conhecer estas boas
práticas e poder inspirar outros operadores económicos a também usá-las”, justificou.

Segundo Rita Marques, as empresas municipais Infraquinta e Infralobo, que gerem os ‘resorts’ Quinta do
Lago e Vale do Lobo e têm implementado um leque de soluções para aumentar a eficiência hídrica, são
“dois exemplos do melhor que se faz em termos de gestão dos recursos hídricos”.

A visita destinou-se também a perceber como “podem ser adaptados transversal e universalmente pela
região do Algarve, pelos vários municípios e operadores económicos, mas também no contexto nacional
para outras regiões do país”, concluiu.

MHC // MAD
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Portugal precisa de 45 a 50 mil trabalhadores no setor do turismo
A secretária de Estado do T urismo estimou hoje que Portugal precisa de 45 mil a 50 mil
trabalhadores no turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores de
países de língua portuguesa ao abrigo de um regime recentemente aprovado. Em
declarações à Lusa, à margem de uma visita ao Algarve, Rita Marques adiantou que está
[...]

A secretária de Estado do Turismo estimou hoje que Portugal precisa de 45 mil a 50 mil trabalhadores no
turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores de países de língua portuguesa ao abrigo
de um regime recentemente aprovado.

Em declarações à Lusa, à margem de uma visita ao Algarve, Rita Marques adiantou que está a ser
preparada, para o último trimestre do ano, uma “missão empresarial” portuguesa para “garantir” que o
país possa receber trabalhadores destes países, com o enquadramento do novo regime de entrada e
permanência de trabalhadores em Portugal.

“O objetivo é levar uma comitiva de empresários portugueses que estejam à procura de reforçar os
mapas de pessoal, identificando trabalhadores dessas geografias que estejam interessados em vir para
Portugal […] e que os serviços consulares possam depois administrativamente despachar
favoravelmente os vistos e possamos trazer connosco os trabalhadores que pretendem ingressar neste
setor de atividade”, precisou.

Segundo a a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que esteve reunida com vários
representantes do setor do turismo no Algarve, a missão empresarial portuguesa, que conta com várias
áreas do Governo, como o “Trabalho, Negócios Estrangeiros e Economia”, deverá realizar-se no último
trimestre de 2022.
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“Nesta altura em que há uma retoma pujante do setor do turismo, estamos a viver vários desafios e um
deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano”, referiu, adiantando que, durante o
encontro com empresários do setor, foi abordada a nova lei votada favoravelmente na Assembleia da
República em 21 de julho.

De acordo com a governante, a nova lei veio introduzir “alterações muitíssimo relevantes e substanciais
na emissão de vistos, designadamente no âmbito dos países que ratificaram o acordo da CPLP
[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]”.

Estimando que o país precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no setor para garantir a qualidade de
serviços no turismo, Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de
trabalhadores em Portugal “pode ser útil justamente para se poder importar capital humano”.

No entanto, sublinhou, há a preocupação “de garantir que este capital humano também é
adequadamente formado e capacitado” para manter “uma prestação de serviços de excelência” no
setor, envolvendo nesta matéria as escolas de hotelaria e turismo nacionais.

Na agenda de Rita Marques esteve também uma visita a dois ‘resorts’ turísticos que estão na
“vanguarda” da eficiência hídrica na região do Algarve, outro dos temas que mereceu destaque durante a
sua deslocação à região, afetada por uma situação prolongada de seca que já levou a que começassem
a ser implementadas medidas de poupança de água.

Sublinhando que se está a “viver tempos de mudança no que toca aos recursos naturais” e que “a água
é um recurso precioso sem o qual não se consegue prestar um serviço de qualidade”, Rita Marques
sustentou que é preciso haver um compromisso em “desenvolver soluções inovadoras que garantam
que este recurso não é desperdiçado”.

“Os nossos empreendimento turísticos e campos de golfe têm trabalhado de há uns anos a esta parte
nesta senda, nesta agenda, e o objetivo desta visita foi justamente conhecer entidades que
desenvolvem as melhores práticas no que à utilização da água diz respeito, para conhecer estas boas
práticas e poder inspirar outros operadores económicos a também usá-las”, justificou.

Segundo Rita Marques, as empresas municipais Infraquinta e Infralobo, que gerem os ‘resorts’ Quinta do
Lago e Vale do Lobo e têm implementado um leque de soluções para aumentar a eficiência hídrica, são
“dois exemplos do melhor que se faz em termos de gestão do recursos hídricos”.

A visita destinou-se também a perceber como “podem ser adaptados transversal e universalmente pela
região do Algarve, pelos vários municípios e operadores económicos, mas também no contexto nacional
para outras regiões do país”, concluiu.
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Quase 50.000 empregos podem ficar por preencher no setor do
turismo em Portugal, alerta WTTC - TNEWS
Uma nova análise da escassez de pessoal elaborada pelo World T ravel & T ourism Council
(WT T C) revelou um défice de mão de obra em Portugal, com cerca de 50.000 empregos
de Viagens e Turismo em todo o país por preencher

A pesquisa analisou a escassez de mão de obra em Portugal e em outros grandes destinos de Viagens e
Turismo, como EUA, França, Espanha, Reino Unido e Itália.

Os dados mostram que Portugal deverá ver um défice de 49.000 trabalhadores no terceiro trimestre de
2022, prevendo-se que uma em cada 10 vagas permaneça por preencher este ano, tornando-se o país
menos afetado dos analisados.

Antes da pandemia, em 2019, mais de 485.000 pessoas estavam empregadas em Viagens & Turismo
em Portugal. Mas 2020 viu a perda de mais de 80.000 empregos.*

Portugal viu o início da recuperação em 2021, com um crescimento de 32,6% do contributo do setor
para a economia nacional. No entanto, a escassez de pessoal tem prevalecido no país, com milhares de
vagas não preenchidas, colocando o setor sob pressão.

A análise do WTTC mostra que a indústria hoteleira de Portugal deverá ser a mais afetada, uma vez que
os segmentos de hotelaria e alimentação e bebidas deverão ter 13% (uma em cada oito) e 12% (uma
em cada oito) das vagas por preencher, respetivamente.

Julia Simpson, Presidente e CEO do WTTC disse: “O governo português sempre colocou as Viagens e
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Turismo na vanguarda da sua agenda e já está a abordar esta questão com medidas estratégicas. A
secretaria de Estado do Turismo em Portugal é muito proativo e introduziu uma política de vistos flexível
para atrair talentos. Eles estão fazendo um bom trabalho”.

Na semana passada, o WTTC revelou que até 1,2 milhão de empregos em viagens e turismo em toda a
UE permanecerão insatisfeitos, sendo a hospitalidade, a aviação e as agências de viagens as mais
afetadas.

Algumas das principais medidas identificadas no relatório tanto para governos quanto para o setor
privado para lidar com a lacuna de talentos são:

1. Facilitar a mobilidade da mão de obra além das fronteiras internacionais, com políticas de vistos
mais favoráveis

2. Permitir trabalho flexível e remoto sempre que possível – permitindo oportunidades de meio período
ou terceirizadas, sempre que possível

3. Assegurar trabalho decente e benefícios competitivos aos funcionários e pacotes de remuneração
4. Atrair talentos melhorando a perceção de empregos e promover planos de carreira viáveis ??com

oportunidades de crescimento
5. Desenvolver e apoiar uma força de trabalho qualificada através de programas educacionais

abrangentes, bem como capacitar e requalificar talentos atuais
6. Adotar soluções tecnológicas e digitais inovadoras para aliviar a pressão sobre a equipe, melhorar

as operações diárias e melhorar a experiência do cliente.
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WTTC diz que faltam preencher perto de 50.000 empregos no
setor do turismo em Portugal
Entre os países agora analisados, Portugal nem é dos que regista pior cenário

De acordo com as contas do World Travel & Tourism Council (WTTC), divulgado esta terça-feira, 2 de
agosto, Portugal regista uma escassez de mão-de-obra, estimando a entidade internacional que faltam
preencher cerca de 50.000 empregos no setor do turismo.

O estudo feito pelo WTTC, que analisou a escassez de mão-de-obra em Portugal, e outros destinos
turísticos como França, Espanha, Reino Unido, Itália e EUA, revela que, no terceiro trimestre de 2022, o
nosso país deverá precisar de 49.000 trabalhares para o setor do turismo, frisando que uma em cada 10
vagas deverão ficar por preencher este ano. No entanto, os números do WTTC salientam que Portugal
deverá ser o país menos afetado com este problema entre os países analisados, já que em França
faltam 70 mil trabalhadores, no Reino Unido 130 mil, em Itália 250 mil e nos Estados Unidos mais 412
mil.

Antes da pandemia (2019), indica o WTTC, Portugal empregava mais de 485.000 pessoas no setor do
turismo, para, em 2020, perder mais de 80.000 empregos.

A entidade internacional do turismo refere que, no início de 2021, o nosso país registou uma
recuperação, com os 32,6% de crescimento do setor a contribuir para a economia nacional. Contudo,
aponta que a falta de pessoal prevalece, com milhares de vagas por preencher, “colocando pressão no
sector”.

Segundo o WTTC, a indústria hoteleira é a mais afetada, com 13% das vagas (uma em oito) por
preencher, enquanto o segmento de Food&Beverage terá 12% de pessoal a menos (também um em
oito).
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Para Julia Simpson, president e CEO do WTTC President & CEO, “o Governo português colocou sempre o
setor do turismo na vanguarda da sua agenda”, salientando mesmo que “já está a “abordar esta
questão com medidas estratégicas”, frisando que o Ministério responsável pelo turismo “é muito proativo
e introduziu uma política flexível para atrair talento”.

“O futuro do turismo em Portugal parece brilhante e, para garantir uma recuperação total da economia e
do setor, é preciso preencher essas vagas para garantir que Portugal possa responder à procura dos
viajantes há muito esperada”, diz Julia Simpson.

De referir que, recentemente, o mesmo WTTC revelou que, em toda a União Europeia, existiam 1,2
milhões de empregos por preencher no setor do turismo, aviação, hotelaria, com as agências de viagens
a serem as mais impactadas.
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