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Trabalhadores da agropecuária, construção, hotelaria e retalho
estão em greve
Os trabalhadores reivindicam um aumento salarial de 150 euros para todos os que
recebem um salário líquido até 1.500 euros.

Os trabalhadores da agropecuária, transformação, construção, comércio, retalho, hotelaria, limpeza e
segurança estão em greve, reivindicando o aumento dos salários e uma redução nos escalões de IRS,
pedindo a colaboração da CGTP e UGT, apesar de admitirem divergências.

"A direção do Sindicato do Proletariado deliberou [...] a convocação de uma greve dos trabalhadores dos
setores de agropecuária, indústrias transformadoras, construção, comércio, retalho, hotelaria, serviços
de limpeza e segurança, a levar a efeito, em todo o território nacional, das 00:00 às 24:00, no dia 15 de
setembro de 2022 [hoje], com o objetivo de dar combate aos graves efeitos da inflação sobre as
condições de vida dos trabalhadores", anunciou, em comunicado.

Os trabalhadores reivindicam um aumento salarial de 150 euros para todos os que recebem um salário
líquido até 1.500 euros.

Já para os que auferem salários entre 1.500 euros e 1.649 euros é pedido um aumento salarial
correspondente à diferença entre "o primeiro e o segundo valor salarial".

Por outro lado, exigem uma redução de 2% em todos os escalões de IRS relativos ao trabalho
dependente, entre 1.600 euros e 3.500 euros.

No documento, o sindicato admitiu "profundas discordâncias com a estratégia sindical e política da CGTP
e UGT", porém, não deixou de lado a possibilidade de articulação da greve com as duas centrais,
podendo assegurar uma maior adesão.

Assim, enviou uma carta aberta às duas centrais propondo a sua adesão e apoio, "articulando a
convocação de greve para o mesmo período".

1/27



O Sindicato do Proletariado sublinhou ainda que as desigualdades na distribuição de riqueza colocam
Portugal entre os países "mais socialmente desiguais" da União Europeia.

Citando dados do Eurostat, apontou que 20% dos mais ricos têm um rendimento cinco vezes superiores
aos 20% mais pobres.

A isto soma-se a inflação e os lucros arrecadados, nos últimos meses, "pela burguesia, com destaque
para os monopolistas setores da energia e do retalho".

Para o sindicato, a greve poderá ajudar a dar resposta aos "problemas imediatos" que prejudicam as
condições de vida dos trabalhadores.

A Lusa contactou o Sindicato do Proletariado, mas não obteve resposta.

Segundo a informação disponível no seu "site", esta estrutura sindical constitui uma "marca registada" do
Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Agropecuária, Indústrias Transformadoras, Construção,
Comércio, Retalho, Hotelaria, Serviços de Limpeza e Segurança (SINTCAD).
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Julho foi o melhor mês de sempre no Turismo
Julho foi o melhor mês de sempre no Turismo
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Turismo supera valores de 2019 com mais dormidas e mais
hóspedes
INE
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Turismo em alta
CRESCIMENT O Depois das restrições da pandemia, os turistas regressaram em massa a
Portugal
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Só no Algarve é que as dormidas ainda não recuperaram da
pandemia
O setor do alojamento turístico em Portugal registou um total de três milhões de
hóspedes e 8,6 milhões de dormidas em julho, de acordo com os dados divulgados pelo
INE.

Todas as regiões portuguesas registaram aumentos das dormidas em julho, face ao ano passado, com o
Algarve a concentrar um terço do total (33,1%), seguido pela região de Lisboa (22,7%), pelo Norte
(15,6%), pela Madeira (10,5%) e pelo Centro (10%). No entanto, comparando com julho de 2019), só
o Algarve regista ainda um decréscimo (-4,5%) neste indicador face ao nível pré-pandemia, de acordo
com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os dados divulgados pelo INE, Lisboa (16,2% do total nacional), Albufeira (12,6%),
Funchal (6,7%) e Porto (6,1%) foram os municípios com mais dormidas em julho – e só a cidade
algarvia teve uma performance inferior a 2019: -11,7%, sendo a queda de 4,5% nos residentes e de
14,3% nos não residentes. No conjunto dos primeiros sete meses de 2022, só a capital madeirense já
conseguiu recuperar para terreno positivo, face à fase anterior à Covid.
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Já no que toca à taxa líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos de alojamento turístico (60,6%),
aumentou 24,4 pontos percentuais em julho (+23,2 p.p. em junho), face a igual período de 2021,
superando os 59,9% observados em julho de 2019. As maiores taxas foram registadas na Madeira
(71,7%), no Algarve (69,8%), nos Açores (66,7%) e na Área Metropolitana de Lisboa (66,3%).

O setor do alojamento turístico em Portugal registou três milhões de hóspedes e 8,6 milhões de
dormidas em julho de 2022, com o mercado interno a contribuir com 2,9 milhões de dormidas e os
mercados externos a totalizar 5,7 milhões. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-
se em 86,1 euros no primeiro mês completo da chamada época alta — o valor mais elevado foi atingido
no Algarve (123,4 euros) –, enquanto o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 127,2
euros.

Os proveitos totais atingiram 682,1 milhões de euros em julho, com o Algarve a concentrar 37,8% do
total nacional. Seguiram-se a região da capital portuguesa (25,2%) e o Norte do país, que ficou com
13,3% do total dos proveitos. Entre janeiro e julho, assinala o INE, a evolução neste indicador foi
positiva nos três segmentos de alojamento.

“Comparando com o mesmo período de 2019, os proveitos totais na hotelaria aumentaram 8,6% e os
de aposento cresceram 9,6% (pesos de 87,5% e 85,7% no total do alojamento turístico, pela mesma
ordem). Nos estabelecimentos de alojamento local (quotas de 8,7% e 10,3%), registaram-se subidas
de 8,2% e 9,1%, e no turismo no espaço rural e de habitação (representatividade de 3,9% e 4,0%,
respetivamente) os aumentos atingiram 63,8% e 61,6%, pela mesma ordem”, contabiliza.
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Retoma do turismo faz duplicar dados da Vodafone no verão
Na comparação face ao verão de 2021, o aumento do tráfego de dados foi de 35%,
adianta a Vodafone que atribui à retoma do turismo e regresso dos grandes eventos.

O tráfego de dados na rede da Vodafone Portugal aumentou em 102% durante este verão (julho e
agosto) quando comparado com o mesmo período de 2019, antes do início da pandemia, revela a
operadora em comunicado.

Na comparação face ao verão de 2021, o aumento do tráfego de dados foi de 35%, adianta a Vodafone
que atribui à retoma do turismo e regresso dos grandes eventos.

O tráfego 5G representa já 11% nas zonas onde esta rede de nova geração está disponível.

“No primeiro verão desde que a Vodafone iniciou a oferta comercial do 5G em Portugal, o tráfego
associado aos dispositivos ligados a esta rede móvel de nova geração representou 5% do total de dados
processados em toda a rede Vodafone, chegando a atingir 11% nas zonas já totalmente cobertas com
5G”, lê-se no documento.

Esta subida para o dobro “reflete o perfil de consumo dos utilizadores, o maior recurso aos dispositivos
móveis durante os tempos de lazer e férias, bem como o regresso aos grandes eventos que foram
interrompidos durante a crise de saúde pública”, refere a empresa.

Em termos anuais, face ao verão de 2021, o aumento do tráfego entre julho e agosto deste ano foi de
35%, para o que contribuiu o uso de aplicações como Instagram, Facebook, YouTube e TikTok, detalha a
Vodafone.

“Este resultado coincidiu ainda com a recuperação da procura turística no país, em particular a
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internacional, originada sobretudo por turistas de França, Espanha e Reino Unido. O tráfego de dados
gerado por visitantes (roaming-in) cresceu 100% neste verão face ao de 2019, enquanto o número de
utilizadores em roaming aumentou 34%”, segundo a operadora de telecomunicações.

Numa perspetiva global, as regiões de Algarve, Costa Vicentina e Minho foram aquelas em que se
verificou um maior aumento sazonal de dados, sendo a região do Algarve aquela em que se registou o
maior volume de dados móveis.

A Vodafone explica que “este aumento foi expressivo também em zonas onde se retomaram grandes
eventos interrompidos durante a pandemia (como os festivais de verão, de que o Rock in Rio e o
Vodafone Paredes de Coura são exemplo) e onde se registou grande concentração de utilizadores, tendo
nestes casos o 5G representado cerca de 30% do total de tráfego de dados móveis”.

“O aumento generalizado da procura foi acompanhado por um robustecimento da capacidade de
comunicações móveis proporcionadas pela rede Vodafone, em regiões como Algarve, Litoral Centro, Alto
Minho e Trás-os-Montes, mais visitadas nesta altura do ano” garante a operadora que detalha que o
período entre as 20h e as 24h concentrou a maior parte do tráfego de dados, cerca de 22% do total
diário.

“A Vodafone Portugal, dando cumprimento ao seu compromisso com o País e com os seus clientes,
prossegue a execução do seu lado de expressivo investimento com vista à modernização das suas redes
em todo o País, onde se inclui a implementação da rede 5G, para levar ao maior número de utilizadores
as potencialidades de uma infraestrutura ainda mais rápida e fiável”, conclui a empresa.
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Marina de Vilamoura marca presença no Southampton Boat Show
É em colaboração com a Associação de T urismo do Algarve que a Marina de Vilamoura
estará representada no Reino Unido

A edição deste ano do Southampton International Boat Show 2022 decorre entre os dias 16 e 25 de
setembro, na Marina de Southampton, no Reino Unido.

Trata-se do maior espetáculo náutico da Grã-Bertanha, e um dos maiores da Europa, que atrai
habitualmente mais de 100.000 visitantes, reunindo os melhores barcos e marcas marítimas.

Por esse motivo, também algumas marinas de Portugal decidiram marcar presença em colaboração com
a Associação de Turismo do Algarve, onde se inclui a Marina de Vilamoura, a maior marina portuguesa,
tendo recebido vários galardões internacionais e ocupando um lugar de referência no panorama da
náutica de recreio nacional e internacional.

“É inegável que este é o maior e melhor festival britânico de navegação náutica, com muitas estreias
mundiais. Pela sua afluência e importância, não podíamos deixar de estar presentes”, comenta Isolete
Correia, Administradora de Vilamoura World. Com um histórico inigualável, “a Marina de Vilamoura
continuará a trabalhar numa forte parceria com a Associação de Turismo do Algarve de forma a
impulsionar não só a região do Sul como o nome de Portugal além-fronteiras”, acrescentou a
responsável.

Nesta exposição será possível ver de perto mais de 550 marcas expositoras e 650 embarcações de
todas as formas e tamanhos, num local à beira-mar deslumbrante, naquela que é a maior marina de
exposição da Europa.
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Marina de Vilamoura vai estar presente no Southampton Boat
Show no Reino Unido - Postal do Algarve
No evento, será possível ver de perto mais de 550 marcas expositoras e 650
embarcações de todas as formas e tamanhos, num local à beira-mar deslumbrante,
naquela que é a maior marina de exposição da EuropaNo evento, será possível ver de
perto mais de 550 marcas expositoras e 650 embarcações de todas as formas e
tamanhos, num local à beira-mar deslumbrante, naquela que é a maior marina de
exposição da Europa

A edição deste ano do Southampton International Boat Show 2022 decorre entre os dias 16 e 25 de
setembro, na Marina de Southampton, no Reino Unido.

Trata-se do maior espectáculo náutico da Grã-Bertanha, e um dos maiores da Europa, que atrai
habitualmente mais de 100.000 visitantes, reunindo os melhores barcos e marcas marítimas.

Por esse motivo, também algumas marinas de Portugal decidiram marcar presença em colaboração com
a Associação de Turismo do Algarve, onde se inclui a Marina de Vilamoura, a maior marina portuguesa,
tendo recebido vários galardões internacionais e ocupando um lugar de referência no panorama da
náutica de recreio nacional e internacional.

“É inegável que este é o maior e melhor festival britânico de navegação náutica, com muitas estreias
mundiais. Pela sua afluência e importância, não podíamos deixar de estar presentes”, comenta Isolete
Correia, Administradora de Vilamoura World.

Com um histórico inigualável, “a Marina de Vilamoura continuará a trabalhar numa forte parceria com a
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Associação de Turismo do Algarve de forma a impulsionar não só a região do Sul como o nome de
Portugal além-fronteiras”, acrescentou a responsável.

Nesta exposição será possível ver de perto mais de 550 marcas expositoras e 650 embarcações de
todas as formas e tamanhos, num local à beira-mar deslumbrante, naquela que é a maior marina de
exposição da Europa.

Vilamoura World é a entidade master developer que tem por objetivo liderar e promover Vilamoura,
posicionando-se como primeira escolha de investimento em ativos imobiliários residenciais e turísticos
inseridos nos 1.700 hectares de Vilamoura. Disponibiliza produtos imobiliários exclusivos respeitando
elevados padrões de qualidade e sustentabilidade.

A Vilamoura World é a gestora da maior e mais importante Marina de Portugal, com 825 postos de
amarração, com um vasto histórico de premiações nacionais e internacionais.
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Bruxelas avança com novas normas obrigatórias de
cibersegurança na UE e multa infratores
A Comissão Europeia propôs hoje uma nova lei de ciber-resiliência que introduz na União
Europeia (UE) requisitos obrigatórios de cibersegurança para produtos digitais, propondo
multas de até 2,5% do volume de negócios ou até 15 milhões de euros.

"A Comissão apresentou hoje uma proposta para uma nova Lei de Ciber-Resiliência para proteger
consumidores e empresas de produtos com características de segurança inadequadas", sendo esta "uma
primeira legislação deste tipo em toda a UE [que] introduz requisitos obrigatórios de cibersegurança para
produtos com elementos digitais, ao longo de todo o seu ciclo de vida", anuncia o executivo comunitário
em comunicado.

Após ter sido delineada uma estratégia de cibersegurança há um ano pelo executivo comunitário, a nova
legislação visa garantir que "os produtos digitais, tais como produtos e `software` sem fios e com fios,
sejam mais seguros para os consumidores em toda a UE".

Em concreto, "além de aumentar a responsabilidade dos fabricantes, obrigando-os a fornecer suporte de
segurança e atualizações de `software` para lidar com as vulnerabilidades identificadas, permitirá aos
consumidores ter informação suficiente sobre a segurança cibernética dos produtos que compram e
utilizam", adianta Bruxelas.

O regulamento proposto aplica-se a todos os produtos que estejam ligados direta ou indiretamente a
outro dispositivo ou rede, embora estejam previstas algumas exceções para produtos para os quais os
requisitos de cibersegurança já estão estabelecidos nas regras existentes da UE, por exemplo,
relativamente a dispositivos médicos, aviação ou automóveis.

As aplicações móveis e os videojogos estão também abrangidos, de acordo com a instituição

Previsto na legislação está que, "para assegurar a aplicação efetiva das obrigações estabelecidas na
presente lei, [...] cada autoridade de fiscalização do mercado deve ter o poder de impor ou solicitar a
imposição de multas administrativas".

Em caso de incumprimento dos requisitos essenciais de cibersegurança, estão em causa multas de até
15 milhões de euros ou, se o infrator for uma empresa, de até 2,5% do seu volume de negócios anual
total ao nível mundial referente ao exercício financeiro anterior.

Por seu lado, o não cumprimento de quaisquer outras obrigações ao abrigo do presente regulamento
está sujeito a multas administrativas de até 10 milhões de euros ou, se o infrator for uma empresa, até
2% do seu volume de negócios anual.

Já o fornecimento de informações incorretas, incompletas ou enganosas aos organismos notificados e
às autoridades de fiscalização do mercado, em resposta a um pedido, fica sujeito a multas de até cinco
milhões de euros ou, se o infrator for uma empresa, até 1% do seu volume de negócios anual, segundo
o regulamento proposto.

Caberá agora ao Parlamento Europeu e ao Conselho deliberar sobre a proposta de Lei de Resiliência
Cibernética, destacando Bruxelas "a boa vontade" dos colegisladores e esperando que esta iniciativa
avance rapidamente.

Após a entrada em vigor, os interessados terão 24 meses para se adaptarem aos novos requisitos, com
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exceção de um período de carência mais limitado de 12 meses em relação à obrigação de apresentação
de relatórios por parte dos fabricantes.

Dados do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, referentes a 2021, revelam que os
ataques de resgate de `software` atingem uma organização a cada 11 segundos em todo o mundo e
têm um custo anual global estimado do cibercrime a atingir 5,5 biliões de euros.

Estima-se também que os custos anuais das violações de dados ascendam a pelo menos 10 mil milhões
de euros, enquanto os custos anuais das tentativas maliciosas de perturbação do tráfego na internet são
calculados em pelo menos 65 mil milhões de euros.
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60 anos depois, Aeroporto de Faro é rebatizado e homenageia
Gago Coutinho
Dia 7 de setembro foi o dia escolhido para a cerimónia de redenominação do Aeroporto
de Faro, que passa agora a designar-se, oficialmente, Aeroporto Gago Coutinho, em
homenagem ao almirante, com raízes são-brasenses e que protagonizou a Primeira
Travessia Aérea do Atlântico Sul, numa viagem entre Lisboa e o Rio de Janeiro, em 1922
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Deco quer ajudar consumidores a escolher as agências de
viagens com melhores práticas
A associação de defesa do consumidor lançou um selo em parceria com a APAVT  que visa
certificar as agências de viagens que respeitam os direitos dos clientes. Objetivo é
diminuir as reclamações.

A pandemia alterou padrões de consumo no turismo e a exigência dos clientes na hora de marcar férias
aumentou. A retoma das viagens depois da covid-19 tem originado vários constrangimentos nos últimos
meses, dos aeroportos aos hotéis, e é por isso mesmo que a Deco quer ajudar os consumidores a
escolher as agências de viagens com as melhores práticas do mercado. A associação de defesa do
consumidor acaba de lançar um selo de segurança em parceria com a Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT).

O objetivo do Checked by Deco é certificar as agências de viagens que cumpram uma série de requisitos
e bons princípios com os clientes de forma a tornar o processo de compra de viagens mais transparente
e seguro. E para o cliente fica facilitada a escolha de uma destas empresas na hora de comprar uma
viagem.

A Deco irá não só auditar como fornecer formação às empresas do setor que se candidatarem ao
mecanismo, de forma a garantir que os critérios de qualidade da associação são cumpridos.

"Para a Deco é necessário que o consumidor esteja informado e que essa informação seja prestada
relativamente ao serviço que o cliente vai ter, para que o cliente tome as suas decisões de forma livre e
esclarecida", referiu o vice-presidente da Deco, Luís Silveira Rodrigues, esta quarta-feira, 14, em
conferência de imprensa.

A falta de informação é um dos principais motivos das reclamações que a Deco recebe contra agências
de viagens. Por exemplo, quando um cliente chega ao destino de férias e é confrontado com aspetos
sobre os quais não foi previamente informado como a classificação do hotel ou o pagamento de taxas
que desconhecia.
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Ainda assim, a associação sublinha no setor das viagens as queixas dirigidas às agências são menores
quando comparadas com as reclamações dos serviços adquiridos diretamente pelo consumidor.

Já a APAVT assegura que todas as reclamações que recebe estão "devidamente encaminhadas e
tratadas" cenário que não acontece "com hotéis e companhias aéreas, por exemplo, que muitas vezes
nem respondem", atesta o presidente da associação. Pedro Costa Ferreira acredita que a certificação
das agências que representa é um passo para "trazer mais credibilidade" ao setor.
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Empresas europeias enfrentam crescente falta de trabalhadores
As empresas europeias enfrentam uma crescente falta de trabalhadores qualificados,
numa altura em que na Europa o nível de emprego bate recordes de mais de uma década
e 3% de todos os empregos criados ficam vagos.

As empresas europeias enfrentam uma crescente falta de trabalhadores qualificados, numa altura em
que na Europa o nível de emprego bate recordes de mais de uma década e 3% de todos os empregos
criados ficam vagos.

"Falta mão de obra qualificada em toda a Europa", disse Gerhard Huemer, diretor de política económica
da SMEUnited, associação que reúne PME de mais de 30 países europeus, citado pela EURACTIV, rede de
jornalismo colaborativo em que a agência Lusa participa, no âmbito de um trabalho sobre a falta de mão
de obra na Europa.

As empresas admitem a crescente incapacidade para encontrar trabalhadores e reagem oferecendo
melhores condições de trabalho enquanto alguns Estados-membros, incluindo Portugal, apostam na
flexibilização dos requisitos para trabalhadores de países terceiros.

Dados do Eurostat, citados pelo EURACTIV, apontam que cerca de 193 milhões de europeus estavam a
procurar um emprego remunerado no primeiro trimestre de 2022, enquanto cerca de 74,5% das
pessoas com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos tinham algum tipo de emprego formal, a
taxa de emprego mais elevada desde que o Eurostat começou a publicar estes dados, em 2009.

Ao mesmo tempo, mais de 3% de todos os empregos disponíveis estão vagos -- o valor mais elevado
desde que os registos estatísticos destes dados começaram em 2006 -- o que, de acordo com o
EURACTIV, significa que cerca de seis milhões de postos de trabalho estão a ser criados em toda a UE.
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Em contrapartida, a taxa de desemprego da UE caiu para 6,0% em julho - outro número recorde desde
pelo menos 2001.

Em França, cerca de metade das empresas inquiridas pela CPME, a maior associação patronal francesa,
estavam a tentar contratar. Destas, 94% dizem ter dificuldades para encontrar um candidato certo à
vaga de emprego ou mesmo qualquer candidato, enquanto cerca de 87% das empresas familiares
alemãs inquiridas pelo Instituto Ifo, com sede em Munique, afirmaram sentir os efeitos da falta de
trabalhadores.

"Com mais de 250.000 vagas, temos um recorde histórico e são urgentemente necessários
trabalhadores em todo o lado", disse, por seu lado, Julia Moreno-Hasenöhrl, da Câmara Económica
austríaca.

O mesmo cenário na Finlândia, onde, segundo Heikki Räisänen, diretor de investigação do Ministério dos
Assuntos Económicos e Emprego, "todos os setores sofrem de uma elevada incidência de problemas de
recrutamento e falta de mão de obra, especialmente os serviços sociais e de saúde, da restauração e do
alojamento",

Em Espanha, onde a taxa de desemprego ainda é bastante elevada, com 12,6%, as empresas relatam
dificuldades para encontrar trabalhadores, especialmente na restauração, turismo e construção.

"A maioria dos europeus de Leste regressaram a casa durante a pandemia e optaram por não voltar
agora à Europa Ocidental", apontou Gerhard Huemer, do SMEUnited, evocando as perturbações
provocadas pela pandemia de covid-19 nas migrações intraeuropeias como uma das razões para o atual
cenário.

Na Polónia, a taxa de desemprego está no seu nível mais baixo em 32 anos e mais de metade das
empresas estão preocupadas com a falta de mão de obra.

As empresas polacas sentem mais intensamente a falta de mão de obra na indústria da construção. Esta
indústria teve de enfrentar um tipo muito diferente de êxodo de trabalhadores migrantes quando muitos
trabalhadores ucranianos da construção civil residentes na Polónia partiram para defender o seu país
contra a invasão russa.

Entretanto, países da Europa de Leste como a Roménia, Bulgária e Albânia, estão a sentir dificuldades
para recrutar pessoal para as suas indústrias, uma vez que muitos trabalhadores qualificados deixaram
os países para empregos mais promissores no estrangeiro.

Apesar das ofertas de emprego, a subida acentuada dos preços significa que a maioria dos trabalhadores
ganha atualmente menos em termos reais do que ganhava antes.

Uma análise publicada pela Confederação Europeia de Sindicatos (CES) concluiu que os salários mínimos
diminuíram em termos reais em todos os estados membros da UE que os têm, embora alguns Estados-
membros os tenham aumentado nominalmente de forma bastante considerável.

Para fazer face à falta de mão de obra, associações de empresas em alguns países apelam a uma
reforma dos sistemas de segurança social para tornar menos atrativa a permanência das pessoas fora
do mercado de trabalho e alguns estados-membros equacionam permitir mais imigração, acrescenta o
EURACTIV, citando o exemplo português de facilitação de vistos para cidadãos dos países de língua
portuguesa.

O Governo espanhol aprovou uma lei para facilitar a contratação de trabalhadores de países terceiros, na
Alemanha espera-se que o executivo proponha uma nova lei de imigração no final deste ano e na Áustria
regras mais flexíveis para o acesso a vistos entrarão em vigor em outubro.
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BARLAVENTO

14/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • BARLAVENTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 610

REACH: -1

Aeroporto de Faro passa a ser Aeroporto Gago Coutinho
O Aeroporto Internacional de Faro passou a denominar-se como Aeroporto Gago
Coutinho
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JORNAL DE NEGÓCIOS

14/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 8075

REACH: 65586

Receitas do turismo em julho aumentaram 27% face a 2019
Em julho, os proveitos totais do alojamento turístico ascenderam a 682,1 milhões de
euros. Mais 27% face aos valores registados no mesmo mês de 2019. Este aumento é
acompanhado pela subida de 6,3% do número de hóspedes e de 4,8% das dormidas, que
ultrapassaram os níveis de 2019 em todas as regiões do país à exceção do Algarve.

Em julho, as receitas totais no turismo ascenderam a 682,1 milhões de euros, tendo subido 27,6% face
ao mesmo mês de 2019. Segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE) deste valor total de receitas, 535 milhões dizem respeito a proveitos de estadias.

Estas subidas são acompanhadas pelos aumentos de 6,3% do número de hóspedes e de 4,8% do
número de dormidas, face a 2019.

Entre janeiro e julho desde ano, em valores acumulados, os proveitos totais cresceram 239,4% e as
receitas com o alojamento subiram 242,9% face ao período homólogo. Comparando com o mesmo
período de 2019, verificaram-se aumentos de 10% e 11%, respetivamente, aponta ainda o INE.

O Algarve foi a região do país que mais receitas captou tendo concentrado 37,8% dos proveitos totais,
seguindo-se Lisboa com 25,2% e a região o Norte arrecadou 13,3%.

Entre os vários tipos de alojamento, os hotéis registaram um aumento de 8,6%, face ao mesmo mês de
2019, nos proveitos totais. Nos estabelecimentos de alojamento local o aumento foi de 8,2% e no
turismo rural a subida atingiu 63,8%.

Em julho, o rendimento médio por quarto disponível subiu 23% face a 2019 tendo atingido 86,1 euros.
Os valores mais elevados foram registados no Algarve (123,4 euros) e em Lisboa (105,7 euros).

Este aumento foi ainda menos acentuado no rendimento médio por quarto ocupado que atingiu 127,2
euros, tendo crescido 19% face a julho de 2019.
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Dormidas de turistas estrangeiros superam níveis de 2019 Em julho, do total 8,6 milhões de dormidas,
os portugueses contribuíram com 2,9 milhões, tendo aumentado 9,1%, segundo o INE. A maior fatia,
5,7 milhões resultou de dormidas de turistas estrangeiros, traduzindo 66,3% do total. Comparando com
julho de 2019, as dormidas de residentes aumentaram 15,8% enquanto as de não residentes atingiram
o mesmo nível de 2019.

Apesar de estar abaixo de 2019, ainda assim o Algarve foi a zona mais procurada pelos turistas para as
estadias, tendo concentrado 33,1% do total das dormidas, seguindo-se Lisboa com 22,7%, o Norte
com 15,6%, a Madeira registou 10,5% e o Centro outros 10%.

Os aumentos mais expressivos nas dormidas foram registados na Madeira, que cresceu 21%, à boleia
sobretudo dos turistas residentes, na região Norte com mais 14,9% e no Centro subindo 10,6%.
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PÚBLICO

15/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3715

REACH: 15000

Suspensas por mais seis meses novas licenças para AL em
Lisboa
Proposta do PS teve o apoio de toda a oposição e os votos contra da coligação que
apoiou a eleição de Carlos Moedas à autarquia
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