
DINHEIRO VIVO

06/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

TURISMO Estrangeiros esgotam hotéis de luxo pagos a preços
recorde
Os turistas internacionais com maior poder de compra estão a piscar o olho ao Douro, à
Comporta, ao Algarve e à Madeira.
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PÚBLICO

06/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ESPAÇO PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: 15000

Falta de médicos no Algarve: “Agosto já é todos os meses”
Durante os meses de Verão, se se deslocasse o Hospital de Santa Maria ou o de São José
para o Algarve, não seria grande exagero. Nesta altura, a população turística triplica e os
residentes até para mudar um penso têm difiuldade
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JORNAL DE NEGÓCIOS

08/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • PRIMEIRA-LINHA II

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 5

AVE: € 7010

REACH: 3700

“Boom” do turismo suporta vinhos portugueses
O crescimento do mercado nacional, com o aumento do turismo, está a ajudar as vendas
de vinho português, que tem registado quebras nas exportações para a Europa
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PÚBLICO

06/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34600

SEF garante que “actuais documentos dos cidadãos britânicos
residentes em Portugal continuam a ser aceites”
Em causa estão alegados entraves no acesso a serviços de saúde públicos ou barreiras
para deslocações internacionais aos quase 35 mil britânicos que residem em Portugal. SEF
diz que até à emissão de um novo documento, o actual continua válido.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) garante, numa resposta escrita enviada ao PÚBLICO, que
“os actuais documentos de residência dos cidadãos britânicos residentes em Portugal continuam a ser
aceites”. Em causa está a suposta quebra no acesso a serviços de saúde, limitações na saída do país ou
até mesmo entraves na procura de emprego dos quase 35 mil britânicos a residir em Portugal. A notícia
foi avançada neste sábado pelo jornal britânico The Guardian.

De acordo com a resposta do SEF os documentos de residência continuam válidos “mesmo depois do
fim do período de transição (a 31 de Dezembro 2020) e até que a nova autorização de residência seja
emitida”.

“A troca do título de residência actual (Certificado de Registo de Cidadão da UE emitido pela Câmara
Municipal ou Certificado de Residência Permanente de Cidadão da UE emitido pelo SEF) pôde ser
solicitada online através do Portal do Brexit, criado pelo SEF para o efeito”, descreve ainda aquele
organismo.

Quanto ao novo documento, o SEF informa também que, numa primeira fase, “após a submissão do
formulário de registo no Portal, os nacionais do Reino Unido puderam descarregar” um documento
comprovativo que “pode ser utilizado sempre que viajar, como comprovativo da sua residência em
Portugal, garantindo também o acesso a serviços públicos de saúde e a prestações sociais”.

É ainda indicado que esse documento “foi atempadamente divulgado pelo SEF junto das autoridades
europeias congéneres, para que fossem assegurados todos os direitos inerentes aos beneficiários do
Acordo, conforme anteriormente mencionado”.
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Os relatos constantes da notícia do The Guardian são contrários a esta realidade que o SEF diz ter
assegurado. Por exemplo, um programador informático conta ao jornal que actualmente se sente “como
um imigrante ilegal” e terá listado 25 coisas que lhe aconteceram por não ter documentos, “incluindo
uma factura de um hospital privado no valor de quase 5000 euros (4743,50) devido a um membro que
fracturou e que não conseguiu tratar no serviço público de saúde por não ter acesso”.

Também um casal britânico-sul-africano residente nos arredores de Lisboa foi detido no aeroporto de
Frankfurt (na Alemanha) por não ter documentos válidos de residência na União Europeia. O casal está
agora a ser acusado de violar as leis de imigração e acabou por pagar 4000 euros pelos voos de
regresso a Portugal.

Quanto à troca do documento de residência, que se iniciou em Fevereiro último, o SEF refere ainda que
começou a notificar os cidadãos britânicos registados nos Açores e na Madeira, por ordem cronológica
de submissão da documentação no Portal, “para agendamento da recolha de dados biométricos para o
novo cartão de residente, ao abrigo do Acordo de Saída”.

“Entretanto, no passado mês de Julho, o SEF assinou com as Câmaras Municipais de Cascais e de Loulé
(municípios com a maior incidência de cidadãos britânicos residentes), um protocolo de cooperação no
âmbito da documentação dos cidadãos britânicos que beneficiam do Acordo de Saída celebrado entre a
União Europeia e o Reino Unido que estabelece os termos da saída ordenada do Reino Unido da União
Europeia, em conformidade com o artigo 50.º do Tratado da União Europeia, e que será replicado com
outros municípios de norte a sul do país”, adianta também.

No âmbito deste protocolo, os municípios vão disponibilizar as instalações e os recursos humanos
necessários para proceder ao atendimento e à recolha de dados biométricos. E, por sua vez, o SEF é a
entidade responsável pela formação dos funcionários das Câmaras Municipais e vai providenciar o
suporte e estruturas informáticas necessárias ao processo.

Segundo aquela entidade, o projecto vai arrancar “ainda este mês” em Cascais, “com notificação pelo
SEF, por ordem cronológica, dos cerca de 2500 cidadãos britânicos e respectivos familiares ali
residentes”, que terão então de comparecer na Loja do Cidadão para recolha de dados e renovação da
documentação.

Até esse momento, o certificado, que pode ser descarregado do Portal, “continua a ser um documento
oficial de residência em Portugal ao abrigo do Acordo de Saída e é válido até o novo cartão ser emitido,
bem como os actuais documentos de residência da União Europeia continuam, também, a ser aceites
para efeitos de viagem, desde de que dentro da validade, até que o novo cartão de residência seja
emitido”.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

08/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 987

REACH: 3700

Caos nos aeroportos elimina 9 milhões de lugares na Europa
As dificuldades que se sentiram nos aeroportos no arranque da temporada de verão –
com relatos de longas filas, atrasos e cancelamentos de voos – fizeram com que as
companhias aéreas a operar na Europa vissem a sua capacidade reduzir em 5%,
perdendo nove milhões de lugares.
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JORNAL I

08/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • OPINIÕES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

“Walking Dead” no Algarve
Por Alexandra Duarte
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TSF ONLINE

08/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

Incêndio na Serra da Estrela obriga a evacuar hotel em Manteigas
Mais de 500 operacionais combatem o incêndio que começou na Covilhã e se alastrou ao
concelho de Manteigas.

O Hotel Vila Galé Serra da Estrela, localizado no concelho de Manteigas, está a ser evacuado devido ao
incêndio que começou há mais de 24 horas na Covilhã.

A informação foi confirmada à TSF por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da
Guarda. O fogo já tinha obrigado a evacuar durante a tarde a praia de fluvial de Verdelhos e provocou
ferimentos leves em três bombeiros.

Este incêndio, que começou no concelho da Covilhã e se alastrou a Manteigas, começou na madrugada
de sábado e os bombeiros têm tido dificuldade para controlar as chamas por causa dos difíceis acessos.

De acordo com a página da Proteção Civil, no local estão mais de 500 operacionais, apoiados por 157
viaturas e 11 aeronaves
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JORNAL DE NOTÍCIAS

08/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Taxa de carbono nas viagens aéreas já rendeu 28 milhões
T otal do imposto que incide nos passageiros foi criado há um ano e atinge pico neste
verão. Capital reúne mais de metade da receita
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SIC

07/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 768525

REACH: -1

Olhá Festa em São Brás de Alportel
Olhá Festa em São Brás de Alportel

Olhá Festa em São Brás de Alportel
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TVI

07/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 101482

REACH: -1

Os parques aquáticos do Algarve são cada vez mais uma
alternativa para as famílias com crianças que passam férias no
Sul do país
Os parques aquáticos do Algarve são cada vez mais uma alternativa para as famílias com
crianças que passam férias no Sul do país

Os parques aquáticos do Algarve são cada vez mais uma alternativa para as famílias com crianças que
passam férias no Sul do país
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DN

07/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 4100

As escalas do turismo
Por: Jorge Mangorrinha
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DN

07/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SUSETE FRANCISCO

FAV: 5

AVE: € 2450

REACH: 4100

Municípios alinham com Iniciativa Liberal e querem alojamento
local equiparado a habitação
Depois de um acórdão do Supremo Administrativo que estabeleceu que alojamento local
não é habitação, Bloco de Esquerda e liberais apresentaram propostas de sinal oposto,
para travar ou permitir o AL em prédios de habitação
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SUL INFORMAÇÃO

06/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

PAN apela à «mudança do modelo de negócio» do Zoomarine
Partido marcou presença na manifestação organizada pela Empty the Tanks Portugal

O PAN Algarve marcou presença na manifestação organizada pela Empty the Tanks Portugal no
Zoomarine, a 3 de Agosto, e apela a que o parque se torne «pioneiro na criação do primeiro Santuário
na natureza para animais marinhos em Portugal».

Em nota enviada às redações, o Partido afirma não estar contra o Zoomarine, «muito pelo contrário,
reconhece o seu valor social e económico na região e apenas apela à mudança do seu modelo de
negócio».

«Num santuário, o Zoomarine poderia fazer a reabilitação de animais não só oriundos de arrojamentos
na região, como faz atualmente, mas também a reabilitação em Santuário na natureza dos 28 golfinhos
e outros animais marinhos que têm em sua posse, bem como de outros que viessem a ser
encaminhados de empresas semelhantes a nível europeu», acrescenta.

A manifestação organizada pela Empty the Tanks, que pertence à organização Internacional “Dolphin
Project”, teve como objetivo apelar para que espaços como o Zoomarine «deixem de incluir espetáculos
circenses com animais selvagens no seu modelo de negócio passando a própria empresa a reabilitar em
Santuário na natureza os seus animais com os mesmos treinadores e médicos veterinários de sempre».

O que querem é que o modelo existente seja substituído por alternativas que «não impliquem a
manutenção de animais em cativeiro, em espaços cerca de duzentas mil vezes menores que os
territórios que ocupariam no seu habitat natural, separados das suas estruturas sociais, familiares e
culturais».

Na mesma nota, o PAN acrescenta que os espetáculos circenses com animais podem ser substituídos
por outro tipo de exibições, que podem incluir realidade virtual 5D, hologramas, robótica, entre inúmeras
outras possibilidades, mas mantendo parte do espaço dedicado a um parque de diversão, assim como o
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futuro hotel.

«Há um longo caminho a percorrer e o PAN Algarve pretende estar do lado das soluções, trabalhando
conjuntamente com o Zoomarine na busca de compromissos sustentáveis, tanto economicamente
como ambientalmente, e no respeito para com todos os animais», remata o Partido, afirmando que já
solicitou um encontro com a direção do espaço.
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POSTAL

06/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Violento incêndio deflagra num luxuoso restaurante e bar de
Vilamoura. Veja as imagens - Postal do Algarve
Notícia em atualizaçãoNotícia em atualização

Um incêndio deflagrou este sábado de madrugada no bar Sky Valley em Vilamoura, concelho de Loulé.

De acordo com Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta foi dado às 4:26 e
no local estiveram 28 operacionais apoiados por oito veículos, com a preocupação das violentas chamas
não se propagarem a outros edifícios.

Nas imagens são visíveis a força do incêndio e o intenso fumo que saem do , mas, felizmente, não
houve registo de vítimas e a situação já está resolvida.

O Sky Valley Vilamoura fica situado no novo Centro de Congressos do Algarve, junto ao Tivoli Marina
Vilamoura. Com uma vista magnifica sobre a marina.

O espaço abriu em 2018 com “a vontade de trazer o melhor do mar até à mesa, utilizando as mais
refinadas artes orientais na confecção de requintados pratos de sushi. A inspiração oriunda do Japão,
instalou-se mais a norte, no Sky Valley Esposende, descendo até à região mais a sul de Portugal”,
destacava na altura a gerência.

O Sky Valley Vilamoura é, também, um espaço de lazer possuindo uma vasta carta de cocktails, e onde
a música e a dança são uma constante.

Também em fevereiro deste ano, um outro incêndio tinha deflagrado num bar junto da Marina de
Vilamoura. O alerta tinha sido dado às 18:50. Pelo menos duas pessoas terão ficado ligeiramente feridas
e, mais dez pessoas foram assistidas pelo INEM no local por causa da inalação de fumos.

“Um grupo de ingleses munidos de armas, bastões e gasolina mandaram os clientes sair e deitaram fogo
ao bar”, mas a informação não terá sido confirmada oficialmente pelas autoridades na altura.
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O incêndio deu-se no bar Funky Dogo, no edifício Olimpus em Vilamoura e onde cerca de 40
operacionais, apoiados por 15 viaturas, estiveram no local com a preocupação das violentas chamas não
se propagarem pelo edifício.
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POSTAL

06/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Apostar mais na ferrovia tem que ser a estratégia de transportes:
“Algarve em ferrovia é um desastre” - Postal do Algarve
Álvaro Beleza, presidente da SEDES, considera que o “Algarve necessita de facto de
investimentos em ferrovia”, porque é uma região onde “se anda muito exageradamente
de automóvel e muito pouco de comboio”.Álvaro Beleza, presidente da SEDES, considera
que o “Algarve necessita de facto de investimentos em ferrovia”, porque é uma região
onde “se anda muito exageradamente de automóvel e muito pouco de comboio”.

O presidente da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES) defendeu esta quarta-
feira a necessidade de Portugal ter uma estratégia de transportes a longo prazo que reforce a aposta
numa ferrovia rápida para melhorar ligações e a competitividade.

Álvaro Beleza, presidente da SEDES, tomou esta posição em declarações à Lusa, à margem de um
debate sob o tema “O futuro da ferrovia”, que o núcleo regional algarvio da associação promoveu esta
quarta-feira, em Portimão.

“O Algarve em ferrovia é um desastre. Portugal em ferrovia está muito atrasado e a ferrovia é de longe a
aposta mais necessária em termos de transportes para o país, sejam transportes urbanos, suburbanos,
regionais, nacionais ou internacionais, por várias razões, a começar na ambiental, mas também do
conforto das pessoas, da mobilidade e do transporte de mercadorias”, justificou.

A mesma fonte considerou que o “Algarve necessita de facto de investimentos em ferrovia”, porque é
uma região onde “se anda muito exageradamente de automóvel e muito pouco de comboio”, e
argumentou que, “se houvesse uma ferrovia regional a sério, de Lagos a Vila Real de Santo António, com
uma ligação a Beja e a Lisboa, as coisas seriam diferentes”.

“É evidente que este assunto é importante e a SEDES, em termos nacionais, está a pensar fazer uma
conferência sobre a questão dos transportes – aeroportos, portos, rodovia e ferrovia – porque isto tem
de ser tudo pensado em conjunto e tem de se ter uma estratégia para a rede de transportes”,
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acrescentou.

Álvaro Beleza sublinhou que a “questão dos aeroportos está intimamente ligada” à ferrovia, sustentando
que a existência de uma rede de alta velocidade em Portugal permitiria ter “uma estratégia diferente para
as necessidades aeroportuárias”, uma vez que a “transição ambiental” vai levar a que “se use cada vez
menos o avião”.

O presidente da SEDES lembrou que Espanha já desenvolveu a ferrovia de alta velocidade com ligação
aos restantes países europeus, enquanto Portugal permanece como “uma ilha na alta velocidade”, e isso
retira competitividade ao país em termos económicos e de exportação.

“Isto é um desastre para a competitividade do país e é preciso atalhar este assunto a todos os níveis”,
afirmou, assinalando também a necessidade de ligar a ferrovia aos portos de Matosinhos, a Aveiro,
Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal e Sines.

O debate sobre a ferrovia vai contribuir para uma visão estratégica a longo prazo, que definirá depois
“quais os investimentos que o país vai ter de fazer na ferrovia, nos portos, nas vias rodoviárias e nos
aeroportos, nas próximas décadas”, explicou.

“[O país] Tem de ter ambição, metas e objetivos e depois vai-se fazendo as coisas gradualmente,
porque Portugal não pode ser governado dia a dia, tem de haver uma estratégia”, apelou, destacando
que a “rapidez” do transporte ferroviário é também importante em termos de mercadorias e de
exportação e é um fator que pode afetar a “competitividade” do país.

Álvaro Beleza deu o exemplo de “Sines, que é o segundo maior porto de águas profundas na Europa,
depois de Roterdão”, cidade situada nos Países Baixos.

“Espanha não tem [um porto deste tipo], mas se Sines não tiver ligação ferroviária para a Europa e
autoestrada, não serve de muito, porque não basta ter o porto, é preciso ter também as ligações”,
acrescentou.

Álvaro Beleza defendeu, por isso, que “tem de haver ambição para definir objetivos e planear a 20 anos”,
trabalho que a SEDES vai agora fazer, “ouvindo os especialistas sobre este assunto” e “ajudando a
pensar numa estratégia” a longo prazo para os transportes e a ferrovia.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

06/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Algarve com ocupação de quartos superior à de 2019
Valores atingidos dão à região o melhor ano turístico de sempre
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JORNAL SOL

06/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 62

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 5

AVE: € 1960

REACH: 27000

Algarve continua a recuperar
T axa de ocupação foi, em julho, de 87,7% com maior contributo do mercado nacional e
do norte-americano, revela a AHETA
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RENASCENÇA ONLINE

05/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4980

REACH: -1

Turismo do Algarve em alta. "Temos de ter muito orgulho e
coragem para o que aí vem”, diz líder da AHETA - Renascença
A ocupação hoteleira no Algarve ultrapassou em julho os níveis de 2019, o melhor ano
turístico de sempre, revelou a AHETA. Para agosto já se perspetiva novo recorde.

A ocupação por quarto nos empreendimentos turísticos do Algarve foi de 87,7% durante o mês julho,
4,3% acima do registado no mesmo mês de 2019, anunciou, esta sexta-feira, a Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

“Depois de dois anos de dificuldades por causa da pandemia, o Algarve está de parabéns. Temos de ter
muito orgulho e coragem para o que aí vem”, diz o presidente da associação em declarações à
Renascença.

O presidente da AHETA faz um agradecimento especial aos portugueses, que garantiram quase um terço
(32%) da ocupação o mês passado.

Chegaram menos britânicos, mas continuam a ter o segundo lugar no ranking (25%). Por outro lado, os
americanos aumentaram a presença no Algarve, +1,1% do que em julho de 2019.

“As entidades regionais estão sempre à procura de novos mercados, intrinsecamente associados às
ligações aéreas e este (dos Estados Unidos) é um deles, assim como o brasileiro.

Ainda assim, Hélder Martins critica o facto dos turistas que vêm do outro lado do Atlântico serem
obrigados a esperar quatro a cinco horas em Lisboa para apanhar outro avião para Faro. E considera que
a TAP deveria disponibilizar aparelhos mais pequenos para garantir que essa ligação se fizesse de forma
mais rápida.

O mercado norte-americano para o Algarve está, aliás, a registar um crescimento não apenas no
turismo, mas também no investimento imobiliário e residencial. “No entanto, os mercados de
proximidade estão na primeira linha”.
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Atividade turística fervilha no Algarve
Julho já foi melhor que o mesmo mês de 2019, o melhor ano turístico e segundo o presidente da AHETA,
a expetativa é que, em agosto, se bata novo recorde. “Estamos com uma ocupação excelente, o tempo
está maravilhoso, os hotéis, restaurantes, bares, parques temáticos estão cheios. A região fervilha de
atividade turística”.

E para Hélder Martins, o facto de tudo estar mais caro não tem travado a chegada de turistas. “Dizem
que o que importa é o que levam, uma boa relação qualidade/preço. E é nisso que temos de trabalhar;
dar o máximo de qualidade a quem nos visita para que a relação se fidelize cada vez mais”.

O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve admite que as receitas
aumentaram, mas alerta que os custos também.

“No final do ano vamos ter uma faturação superior a 2019, mas os custos também são muito elevados.
Não quer dizer que as empresas vão ganhar mais dinheiro. O que importa , depois de um período
dramático, é sentir que o destino está vivo e as pessoas continuam a preferir este destino. E as
empresas que sobreviveram, estão na luta”.

Mão de obra? "Já estamos a preparar o próximo
ano"
A falta de mão-de-obra para o setor do turismo é um problema de que todos os empresários do setor
se queixam. Com a maior procura, o Algarve é uma das regiões em que se sente mais. Mas Hélder
Martins garante que “já estamos todos a trabalhar para que em 2023 esse problema não exista".

A convite da Organização Internacional das Migrações (OIM), a AHETA e outras organizações estiveram
em Marrocos e em Cabo Verde para agilizar os processos de migração de naturais desses países para
Portugal.

Há conversações também com o Brasil e a Índia. “Teremos que ir lá fora buscar mão de-obra e
precisamos que venham com o máximo de qualificação. E esses países já se comprometeram a dar
formação”.

Para outubro está planeada a ida de uma missão empresarial a vários países de língua oficial portuguesa
para agilizar o recrutamento, envolvendo também entidades públicas, como Instituto de Emprego e
Formação Profissional.

Está também pensada a realização de uma Feira de Emprego.

“É sobretudo nos PALOP´s que depositamos esperança de que possa vir alguma da mão-de-obra que o
Algarve precisa”, diz Hélder Martins, que sublinha o facto do Executivo, finalmente, ter aprovado uma lei
que facilita a concessão de vistos de trabalho, especialmente para os imigrantes dos países de língua
portuguesa.

“Há grupos empresariais no Algarve que têm unidades noutros países – nomeadamente Cabo Verde, que
vive agora a época baixa de turismo – e que tentaram trazer os seus trabalhadores para fazerem o
verão em Portugal. E não conseguiram por causa dos vistos. Este é um dos primeiros entraves que tem
de ser desbloqueado”, remata o presidente da AHETA.
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TVI

05/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 152223

REACH: -1

Milhares de portugueses de férias no sul do País
Milhares de portugueses de férias no sul do País

Milhares de portugueses de férias no sul do País
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TVI

05/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

2022 está a ser um ano de retoma no Algarve
2022 está a ser um ano de retoma no Algarve

2022 está a ser um ano de retoma no Algarve
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PUBLITURIS

05/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 5

AVE: € 10840

REACH: -1

Publituris Portugal Travel Awards 2022
E os nomeados são...
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