
JORNAL DE NEGÓCIOS

11/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2960

REACH: 3700

Conservação da natureza e turismo têm “políticas desalinhadas”
Auditoria do T ribunal de contas às Áreas Protegidas conclui que entidades com
responsabilidades nesta área não estão bem coordenadas nas políticas e objetivos.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

11/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLA SOARES

FAV: 5

AVE: € 1230

REACH: 35000

Maioria escolheu Algarve para férias em julho
Residentes nas áreas metropolitanas, sobretudo da região de Lisboa, continuam a rumar
para sul
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EXPRESSO

11/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Desde 2011 que não havia tanta gente empregada. Que sectores
estão a 'roubar' trabalhadores ao turismo? - Expresso Online
Se o emprego está em níveis máximos desde pelo menos 2011, para onde foram os
trabalhadores que antes da crise pandémica estavam no turismo?

 

O emprego em Portugal atingiu no segundo
trimestre deste ano o valor mais alto desde, pelo
menos, 2011. Mas, o turismo continua dezenas de
milhares de postos de trabalho abaixo do nível
pré-pandemia. Já informação, Administração
Pública, saúde, apoio social, educação (e não só)
estão muito acima
A forte recuperação do turismo - que espera ultrapassar este Verão o patamar de 2019 - está a puxar
pelo crescimento da economia portuguesa este ano, mas, em termos de emprego, o sector continua
mais de 60 mil postos de trabalho abaixo do que registava antes da crise pandémica. Se o emprego está
em níveis máximos desde pelo menos 2011, para onde foram os trabalhadores que antes da crise
pandémica estavam no turismo?

Os dados do Instituto Nacional de Estatística relativos ao segundo trimestre, publicados esta quarta-feira,
mostram que o emprego total no país está acima do mesmo período de 2019, e no nível mais elevado
desde 2011. Com a taxa de desemprego em mínimos, a competição pela captação de trabalhadores
pode ser feroz. E, apesar de alguma recuperação, o turismo parece estar a perder o jogo para sectores
como as actividades de informação e de comunicação, a Administração Pública, a saúde, o apoio social,
a educação - e não só -, que contam muito milhares de empregos a mais face ao segundo trimestre de
2019.

A guerra na Ucrânia, a escalada da inflação, a subida dos juros e a travagem da economia portuguesa
não parecem ter feito mossa no mercado de trabalho nacional.

No segundo trimestre, a taxa de desemprego recuou para 5,7%, valor inferior em 0,2 pontos
percentuais (p.p.) ao dos primeiros três meses deste ano e 1 p.p. abaixo do segundo trimestre de 2021.

Mais ainda, é o valor mais baixo em Portugal desde, pelo menos, 2011, ano em que começa a atual
série de dados do INE. Apenas no segundo trimestre de 2020 se registou precisamente esse valor, mas
que se encontrava distorcido pelos efeitos do primeiro confinamento geral do país para travar a
pandemia de covid-19.

Recorde-se que os dados mensais publicados pelo INE apontavam para uma ligeira subida da taxa de
desemprego entre abril e junho, de 5,9%, para 6,1%. Contudo, esses dados são ajustados do impacto
da sazonalidade, o que não acontece no caso dos dados trimestrais.

Uma diferença que ajuda a explicar porque os dados trimestrais, agora publicados, são inferiores. Isto
porque a sazonalidade joga tradicionalmente a favor do mercado de trabalho português no segundo
trimestre de cada ano, por causa das contratações para a época alta do turismo - que regista uma forte
recuperação e pode ultrapassar este Verão o patamar de 2019, antes da crise pandémica - e da
agricultura.
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No total, o INE estima em 298,8 mil as pessoas desempregadas em Portugal no segundo trimestre. É o
valor mais baixo desde pelo menos 2011, com exceção do segundo trimestre de 2020, onde, como
referido, os dados se encontram distorcidos pelo confinamento severo do país.

Os mínimos no desemprego são acompanhados por máximos no emprego.

O número de pessoas com trabalho em Portugal no segundo trimestre situou-se em 4,9018 milhões,
segundo o INE. É certo que se manteve quase inalterado face aos primeiros três meses do ano - o
incremento não chega a um milhar de empregos - mas o aumento em termos homólogos foi de 1,9%
(mais 91,3 mil pessoas).

Acresce que, para além de já ter superado o patamar pré-crise, de 2019, o número de pessoas com
trabalho em Portugal no segundo trimestre deste ano foi o mais elevado no país desde pelo menos
2011.

Este máximo no emprego esconde, contudo, realidades muito diferentes entre os vários sectores de
atividade em Portugal.

Destaque, negativo, para o turismo. No segundo trimestre deste ano, o emprego na hotelaria,
restauração e similares - que corresponde, grosso modo, ao sector turístico - ficou ainda 61,2 mil
postos de trabalho abaixo do mesmo período de 2019, antes da crise pandémica e ano de recordes no
turismo em Portugal, indicam os dados do INE. Isto apesar de ter ganho 11,7 mil empregos face ao
segundo trimestre do ano passado.

Os patrões do sector têm vindo a manifestar preocupação com a falta de mão de obra sentida pelas
empresas, com a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) a defender a contratação de estrangeiros,
nomeadamente provenientes de países da CPLP, para ajudar a ultrapassar o problema. Saudaram, por
isso, o novo regime jurídico de entrada e permanência de estrangeiros em território nacional.

Ao mesmo tempo, no início deste mês de agosto, a secretária de Estado do Turismo estimou que
Portugal precisa de 45 mil a 50 mil trabalhadores no turismo. Um número que colocaria o emprego no
sector perto do patamar onde se encontrava em 2019.

Para onde foram os trabalhadores que o turismo perdeu? Os dados do INE deixam pistas, mostrando
quais foram os sectores de atividade no país onde o emprego mais aumentou entre o segundo trimestre
de 2019 e o mesmo período deste ano.

A lista é encabeçada pelas "atividades de informação e de comunicação", com um aumento de 63,7 mil
empregos.

Segue-se a "Administração Pública e Defesa; Segurança Social obrigatória", com mais 50,1 mil postos de
trabalho, as "Atividades de saúde humana e apoio social", com uma subida de 43 mil empregos, a
"Educação", com mais 42,1 mil pessoas, e as "Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares",
que soma mais 41,6 mil empregos.

(Link)
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https://expresso.pt/economia/2022-08-11-Desde-2011-que-nao-havia-tanta-gente-empregada.-Que-sectores-estao-a-roubar-trabalhadores-ao-turismo--5bcf55a2


PORTUGAL RESIDENT

11/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • COVER STORY

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: -1

Water may start being rationed in Algarve by January
Authorities in Algarve are considering rationing water consumption if the drought
situation does not improve in the near future.
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DN

11/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUTE SIMÃO

FAV: 3

AVE: € 1743

REACH: 4100

Acordo com a ANA evita greve nos aeroportos
Protesto previsto para a próxima semana foi cancelado
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PORTUGAL RESIDENT

11/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • COVER STORY

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve, a versatile filming location
The Algarve is one step closer to becoming a premium filming destination
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EXPRESSO

11/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Ryanair anuncia fim das pechinchas
Os bilhetes a preços de saldo da Ryanair acabaram, segundo o presidente executivo,
Michael O'Leary. Tarifas até 10 euros não devem voltar nos próximos anos

Os bilhetes a preço de saldo da Ryanair - companhia aérea conhecida precisamente pelas passagens
pechinchas que possibilitaram a milhões viajar frequentemente de avião - acabaram.

Assim o diz o presidente executivo, Michael O'Leary, em declarações à "BBC", antecipando que "nos
próximos anos" não regressarão as tarifas entre os 0,99 euros e os 10 euros que celebrizaram a
transportadora irlandesa. E tudo por causa dos preços dos combustíveis.

De acordo com o presidente executivo, "as pessoas irão continuar a voar frequentemente", mas irão ser
"muito mais sensíveis ao preço". E antecipou que o preço médio dos bilhetes irá aumentar de perto dos
40 euros em 2021 para cerca de 50 euros nos próximos cinco anos.

O'Leary atacou na entrevista à "BBC" os aeroportos europeus pelos cancelamentos e pelo caos deste
verão, acusando-os de má gestão já que, sabendo dos voos e do possível número de passageiros com
meses de antecedência, não foram capazes de acautelar equipas.

De acordo com dados citados pela cadeia britânica da consultora OAG, a Ryanair cancelou 0,3% dos
seus voos no primeiro semestre de 2022.
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PORTUGAL RESIDENT

11/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • PORTUGAL RESIDENT

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

July in Algarve surpasses pre-pandemic levels
After “two terrible years” blighted by the Covid-19 pandemic, the Algarve's tourism
sector finally has reasons to celebrate once again.
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JORNAL DO ALGARVE

11/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Secretária de Estado diz que País precisa de 45 a 50 mil
trabalhadores
A secretária de Estado do T urismo estimou na terça-feira, dia 2 de agosto, 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.
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JORNAL DO ALGARVE

11/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Posto de Turismo reabre na antiga Lota
O Posto de T urismo de Portimão abriu portas a 1 de agosto no renovado edifício da
antiga Lota, com todo o tipo de informações sobre a oferta turística do concelho,
anunciou a autarquia
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JORNAL DO ALGARVE

11/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 840

REACH: -1

Plano de contingência para aeroporto com resultados
“satisfatórios”
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras indicou que foram alcançados “resultados
satisfatórios” no processamento de passageiros nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro,
Funchal e Ponta Delgada nos dois meses de aplicação do Plano de Contingência Verão
IATA 2022
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JORNAL DO ALGARVE

11/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 840

REACH: -1

Ocupação por quarto supera em julho os dados homólogos de
2019
A ocupação por quarto dos empreendimentos turísticos do Algarve foi, em julho, de
87,7%, mais 4,3 pontos percentuais do que o valor alcançado em 2019, antes da
pandemia de covid-19, revelou a principal associação hoteleira regional
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CORREIO DA MANHÃ

11/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • BOLSA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: 66000

Greve desconvocada
SINDICAT OS T rabalhadores da ANA/ Vinci chegam a acordo mas foi marcada paralisação
na Portway
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JORNAL I

11/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

TAP. SPAC denuncia “milhões de erros” da gestão em 2022
Estes são "valores que gestão não divulga, a tutela não vigia e os contribuintes pagam”,
acusa o sindicato
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JORNAL I

11/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Breves Dinheiro
T axa de desemprego diminui para 5,7% | ERSE disponibiliza comparador de ofertas |
CTP espera mais mão-de-obra | Aviação. Número de trabalhadores cai
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DN

11/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 315

REACH: 4100

Empregos na aviação em níveis de 2008
Empregos na aviação em níveis de 2008
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BARLAVENTO

10/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • BARLAVENTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 610

REACH: -1

Turismo do Algarve continua a recuperar
Segundo os últimos dados divulgados pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turisticos do Algarve (AHETA), a região superou, em julho, os números de 2019
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MARKETEER

10/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 1790

REACH: -1

Vinhos portugueses e espanhóis juntam-se para atrair turistas
Diz a sabedoria popular que de Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos, mas e
que tal boas campanhas de comunicação?

Diz a sabedoria popular que de Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos, mas e que tal boas
campanhas de comunicação? A ViniPortugal e a Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE)
juntaram-se para promover os vinhos portugueses e espanhóis junto dos turistas. Até ao próximo dia
21 de Agosto, as duas entidades vão contar com stands de informação nas áreas de chegada dos
aeroportos de Lisboa, Málaga e Palma de Maiorca. Aqui, os turistas poderão ficar a conhecer melhor a
variedade e qualidade dos vinhos dos dois lados da fronteira. Segundo a ViniPortugal, esta é apenas a
primeira de muitas acções previstas no programa conjunto das duas entidades, que terá a duração de
três anos. Neste caso, além de apresentar os vinhos portugueses e espanhóis, também será colocado o
foco no consumo responsável, sublinhando a importância de provar estes néctares com moderação – no
âmbito do programa europeu Wine in Moderation. «Com este projecto de três anos, demonstramos,
uma vez mais, o nosso compromisso em posicionar positivamente os vinhos portugueses através da
implementação de estratégias concertadas, apostando em parcerias win-win. O nosso objectivo é, como
sempre, contribuir para que o nosso País seja visto como um produtor de vinho de referência, na Europa
e no Mundo», afirma Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal.
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